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6 czerwca, specjalnie zwołanej konferencji 
prasowej prezydent Marian Janecki poinformo-
wał o dowołaniu z funkcji dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 1 Lidii Wachowiec. Była to pierwsza 
tego rodzaju konferencja w całości poświęcona 
odwołaniu z funkcji kierownika jednostki orga-
nizacyjnej Urzędu Miasta, zaskakująco zwołana 
w terminie bardzo pilnym.

Uzasadniając decyzję prezydent powiedział 
m.in.: „W szkole były prowadzone kontrole zle-
cone przez Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Katowicach. Kurator stwierdził, brak nadzoru 
pedagogicznego dyrektora nad realizacją pod-
stawy programowej przez nauczycieli, brak or-
ganizacji zajęć wychowania do życie w rodzinie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
nieprawidłową organizację dyżurów nauczyciel-
skich, niedostateczne zabezpieczenie mienia 
uczniów, nieprzestrzeganie przez nauczycieli 
prawidłowego dokumentowania prowadzonych 
zajęć dydaktycznych i sprawdzania frekwencji 
uczniów na lekcjach, brak nadzoru dyrektora 
nad prowadzoną przez nauczycieli dokumen-
tacją nauczania, brak współpracy dyrektora z sa-
morządem uczniowskim oraz warunków do ro-
zwijania samorządnej i samodzielnej pracy, brak 
określenia w statucie szkoły zasad współdzia-
łania organów szkoły, niezgodną z przepisami 
prawa działalność Rady Pedagogicznej w ra-
mach jej kompetencji stanowiących i opiniują-
cych, niezgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa przepisy Statutu Szkoły w zakresie we-
wnątrz szkolnego oceniania”. 

”Odwołanie mnie ze stanowiska dyrektora 
ZS1 było dla mnie ogromnym zaskoczeniem 
i szokiem. W tym temacie nikt z urzędu nie ro-
zmawiał ze mną wcześniej, prezydent nie przed-
stawił mi wcześniej żadnych zarzutów, nie dał 
możliwości ustosunkowania się do nich. Nie by-
łam dotąd karana, nie przeprowadzono ze mną 
żadnych rozmów ostrzegawczych. Oparto się na 
zarzutach proceduralnych z kuratorium, które są 
w większości kompletnie bezzasadne i były na 
etapie wyjaśniania. Uważam, że posłużyły jedy-
nie za pretekst mojego odwołania. Ten akt wpi-
suje się wyraźnie w cykl nagonek na mnie i naszą 
szkołę opartych na niesprawdzonych anoni-
mach, trwający już od wielu miesięcy szczegól-
nie w mediach przychylnych władzom miasta. 
Od kilku tygodni szkoła pracuje normalnie, w do-
brej atmosferze i nic nie uzasadnia nagłości 
takiego kroku. Tym bardziej, że jest to najbar-
dziej gorący okres związany z egzaminami, 
zakończeniem roku szkolnego i nowa rekrutacją. 
Uważam ten akt za w pełni nieuzasadniony, wy-
mierzony we mnie personalnie, a nawet w dobro 
prowadzonej dotąd przeze mnie placówki i na 
pewno rozpatrzę wszelkie możliwe przysługują-
ce mi kroki dla wyjaśnienia tej sprawy i obrony 
mojego dobrego imienia” 
- oświadczyła dyrektor Zespołu Szkół nr 1 
Lidia Wachowiec
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wreszcie nadeszła pora że kontrole są w szko-
łach przeprowadzane ale mam prośbę do Kurato-
rium Oświaty i wychowania w Katowicach o skon-
trolowaniu wszystkich takich szkół w Jastrzębiu 
Zdroju, wówczas to nie jeden lub jedna dyrektor 
dyrektorka by została odwołana
autor: bryk

No tak zaczyna się ....A kto sprawuje nadzór 
nad tą szkołą i innymi ? Czy to tylko przykrywka do 
powołania kogoś takiego potulnego, posłusznego, 
służalczego władcy słoneczka z Bzia? Nadzór 
prezydenta nad spółkami miejskimi jest żaden, 
czego przykład jest Miejski Klub Sportowy 
żartobliwie nazywany GKS-em ! Czy Pan Prezydent 
nie ponosi współodpowiedzialności za brak nad-
zoru nad swoimi organami pomocowymi ? Żałosne 
miasto.
autor: Hera

Kowal zawinił Cygana powiesili.
autor: mieszkaniec

No tak urząd niszczy nieposłusznych mu ludzi. 
którzy przejawiają odrobinę samodzielnego myśle-
nia i niezależności. Najlepiej kogoś wyrzucić ze sta-
nowiska, a potem z roboty i mieć spokój. Pretekst 
zawsze się znajdzie. Gorsze, tępe nieudaczniki są 
na stanowiskach dyrektorskich, ale skaczą wokół 
prezydenta i się utrzymują latami.
autor: belfer

A ja myslę, że zapłaciła za arogancję bo nie 
złożenie "samonaprawy" w terminie wyznaczonym 
przez Prezydenta to była niesubordynacja, czyli 
poprostu niewykonanie polecenia służbowego. 
Urzędowi dało to pretekst do zwolnienia. A pewnie 
już dawno chcieli się jej pozbyć.
autor: AB

Dyrektorką tej szkoły powinna zostać Pani 
Monika Wozniak, super nauczycielka , która potrafi 
zachęcić ucznia do nauki swojego przedmiotu!
autor: edys

 Prawda niestety jest taka, że od początku pani 
Wachowiec przeszkadzała pewnej grupie nauczy-
cieli z tej szkoły. Robili wszystko , żeby podłożyć jej 
świnię. Niestety byłam tego świadkiem, nic z tym 
nie zrobiłam i teraz jest mi wstyd. Przykre jest to, 
że głównie są to ludzie "Solidarności" z przewodni-
czącym na czele.
autor: nauczycielka z Zs1

Niech wiec rozpoczną się kontrole w szkołach 
- szczególnie nad prawidłowością i ilością umów 
o pracę z nauczycielami, bo to również jest łamane.
autor: Gringo

Podziwiam panią Wachowiec! I tak długo wy-
trzymywała te szykany i opluwanie. Żałosne jest 
to, że bohaterami dzisiaj są nauczyciele, którzy ją 
niszczyli. Brawo Panie Prezydencie! Dał pan ko-
lejną plamę. Co, niewygodna była dla pana osoba, 
która chciała coś dla szkoły zrobić? Bolał pana 
temat boiska? A może mieszkania? Czy może to, że 
mamy najlepsze wyniki, wysokie wymagania, wy-
miany międzynarodowe?
autor: belfer z jedynki

Z całym szacunkiem - prezydent przykładny 
nauczyciel, ukarał nieposłuszną, złą i niszczącą 
oświatę dyrektorkę. Jakoś nigdy nie słyszałem, że-
by w tej szkole było źle. Z tego co wiem to zawsze 
ma najlepsze wyniki matur? AAAaa chyba, że 
właśnie to jest złe!e.
autor: juzer

dyrektorka odwołana, bo...uczciwie zamiatała 
po Fabiszu, a to się władzom nie spodobało.
autor: sprzątaczka

A może w tym wszystkim znowu palce maczał 
nasz kolega R.B. z młodzieżówki? Przecież ławki to 
jego pomysł! Niszczy własną szkołę jak tyko się da 
udając niewiniątko.
autor: Maniuś

ÜOdwołanie Dyrektorki ZS 1 to zemsta raczej 
Pana z Bzia, niż rzeczywiste "nieprawidłowości", 
których być może nawet nie było. Dlaczego KURA-
TORIUM nie przeprowadzi "dywanowych" kontroli 
wszystkich placówek szkolnych w mieście, a prze-
de wszystkim Wydz. EDUKACJI? Konia z rzędem 
temu, kto w to trafi.
autor: Coś wiedząca

Za Fabisza to dopiero było!!! Gdzie wtedy był 
prezydent i kuratorium?
autor: absolwent

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

nie zamydlaj oczu innym, należysz do tej gru-py 
pupilek pani dyrektor, ktora leczyła swoje kom-
pleksy na innych, nie miała żadnych umiejętnosci 
do kierowania szkoła, odreagowywała złość na in-
nych, zero konstruktywnej postawy, nareszcie ktoś 
tak toksyczny został pozbawiony władzy
autor: do nauczycielki z zs1

Nie wiem czy zwolnienie dyrektora z funkcji to 
najlepszy sposób na poprawienie tego, co się w ZS 
1 dzieje... Ale faktycznie coś trzeba było zrobić! 
Człowiek, który stoi na czele jakiejś grupy musi po-
ciągać za sobą, a nie pchać innych przed... a tego 
niestety ale dyrektorowi tej szkoły się nie udało... 
a szkoda, bo straciła na tym i p. dyr., i szkoła...
autor: Kokota

Panie Prezydencie, jaka lekcje wczoraj dał Pan 
uczniom Jedynki? Wstyd mi, że jest Pan nauczy-
cielem.
autor: nauczyciel

Inne szkoły prowadzą wszystko należycie? 
Nigdy kuratorium nie ma zastrzeżeń? Czy może też 
są jakieś "nieprawidłowości"? Drodzy dyrektorzy 
innych szkół czy was też dosięgnie miecz "sprawie-
dliwości" Pana Janeckiego?
autor: ciekawski

Ludzie dwieście tysięcy więcej przekrętów się 
działo za poprzednika L.Wachowcowej. I prosze mi 
wierzyc kuratorium tez miało wiele do życzenia 
i czy Fabisza wtedy ruszono? Nie przypominam 
sobie tego!
autor: bulwers total!

Dobrze, że ją wywalili. Uczyć nie umie i jest po 
prostu śmieszna. Po trzech latach niemieckiego 
z nią nie umiem nawet przeczytać komunikatów na 
komputerze w samochodzie po niemiecku i na jej 
lekcjach spożywano alkohol z puszek po coli :P
autor: Lukasz_GKS

 wreszcie ta pani nieudacznica, zadufana w so-
bie została sprawiedliwie ukarana za mega bała-
gan oraz brak kompetencji
autor: alina

Biedna młodzież. Pani Dyrektor nie pozwalała 
ćpać, pić, fajczyć i ... wszystkiego. Na dodatek 
kazali im się uczyć i gonili do obowiązków. Za to 
Prezydent odważny inaczej bo jest doradcą dorad-
cy? A może tak ktoś się wreszcie zainteresuje pa-
nem z rady rodzicielskiej? WS ma monopol na 
wszystko.
autor: Biedna ta młodzież

ÜRozumiem poczynania Pana Janeckiego, bo 
ma takich doradców. Ale co na to niektórzy poukła-
dani z prezydentem? Gdzie w naszym mieście jest 
miejsce na prawe i sprawiedliwe działania? Czy PiS 
to tylko hasło do umocnienia WS?
autor: Biada nam

ÜNajlepszym fotografem był Breżniew. Robił 
pokazowe zdjęcia... ze stołków. Nasz uczeń miał 
chyba swojego mistrza, a w otoczeniu ma foto-
grafa.
autor: Zdjęcia to ich konik

Übrawo panie Prezydencie - znów pan pokazał 
że uczeń górą!!!!! uczniowie mają nauczycieli za 
nic: kosze na śmieci na głowę itp. ignorują i śmieją 
się nauczycielom prosto w oczy i co robi pan 
dyrektor? idzie za rodzicem, który twierdzi, że jego 
syn "uczeń" ma rację - boże co w tej Polsce nas 
jeszcze czeka z taką młodzieżą???!!!!
autor: yeti

Üżal mi tylko osób które zabierają głos w spra-
wie a wcale nie wiedzą o co chodziło. Pani W bronią 
jedynie uczniowie, którzy nie wiedzieli co tak na-
prawdę działo się w szkole.
autor: smok

Üodwołanie dyrektora ZS1 to porażka całego 
grona pedagogicznego! Na oczach nauczycieli ucz-
niowie wczoraj świętowali wolność. Nikt nawet nie 
próbował powstrzymać chamskiego zachowania 
Benia i jego kolesiów. Czy nie powinien tym zająć 
się prokurator? To koniec edukacji w tej szkole, 
gratuluje prezydentowi.
autor: do mieszkańców JASTRZĘBIA ZDROJU
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Niektórzy internauci nie pozostawili suchej 
nitki na MZK oceniając poziom komunikacji przez 
nią świadczoną. 

Zbigniew: „Pan Lanuszny nadał by się do 
propagandy "komunistycznej" kłamcie, kłamcie 
a coś tam zostanie. Komunikacja jest dobra! Po 
prostu brak wstydu, aby móc tak się wypowiadać. 
Część pracowników, wielkie chamstwo, brud 
i ścisk w autobusach i ten beznadziejny rozkład 
jazdy, gdzie jadą jeden za drugim w tych samych 
kierunkach. To się nazywa dobra organizacja. 
Dać Panu Lanusznemu nagrodę, o jakiś order, za 
dobre zarządzanie. Tak, to jest, że papier przyj-
mie wszystko, a to tylko słowa, słowa, słowa…”. 

Inna wypowiedź: „Proszę pozmieniać roz-
kłady, aby nie było tak, że 3 czy 4 autobusy jadą 
w tym samym kierunku o jednakowej godzinie. 
Czy nie ma tam osoby, co potrafiłaby rozplano-
wać dobry rozkład jazdy. A nie potem się czeka 
i nie dojedzie człowiek, bo wszystkie odjechały. 
To niech sobie Pan Lanuszny weźmie do serca, 
a nie monitoring. zaczynać od rzeczy, które są 
praktyczne i służą ludziom w codziennym życiu. 
A co do klimatyzacji, to jeśli jest w autobusach, 
a kierowca jej nie włącza, to proszę wezwać kon-
trolę i sprawdzą ile stopni jest w danym autobusie 
i wtedy nałożą karę. Później pasażer ma prawo 
dochodzić odszkodowania. Nie można ludzi tra-
ktować, jak rzeczy. Trzeba mieć na uwadze, że je-
żdżą też ludzie chorzy, którzy nie mogą znieść ta-
kich upałów w autobusie. I wtedy kierowca nie 
będzie się tłumaczył, że nie zdąży się „klima” roz-
ruszać, bo to bzdura…”

Czytelnicy „JasNetu” ocenili to, w jaki sposób 
MZK wykonuje swoje zadania. Blisko 63 proc. 
z nich uznało, że pozostawia wiele do życzenia, 
a 24 proc. - że wywiązuje się ze swojej roli. 
Zdaniem ok. 7 proc. internautów robi, co może. 

Dyrektor Biura MZK Benedykt Lanuszny usto-
sunkował się do różnych zarzutów, jakie stawia-
ne są jego organizacji. 

„Pasażer to nasz klient, płaci za przejazd 
i stąd mamy podstawowy dochód. Dlaczego ma-
my nie myśleć o pasażerach? Chcemy w jak naj-
mniejszym stopniu podnosić ceny biletów ulgo-
wych. Staramy się im również zapewnić dobre 
warunki przejazdu” - mówi. Na pewno nie bez 
znaczenia jest czystość w pojazdach, punktu-
alność i kultura kierowców. Często właśnie na to 
skarżą się użytkownicy komunikacji publicznej. 
„Wymagamy od przewoźników dbanie o czystość 
w środku pojazdu. W zimie dopuszczamy odstęp-
stwa od tego, jeśli chodzi o zewnętrzną część 
autobusu. Codziennie ma on być zamiatany. Na 
99 proc. rano, przed wyjazdem, pojazdy są czy-
ste, a później w trasie są zaśmiecane przez nie-
których pasażerów. Podtrzymuje to, że punktu-
alność jest przestrzegana przez większość kie-
rowców. Wprawdzie nigdy kontroli za wiele, ale 
liczba stwierdzonych przypadków niepunktual-
ności nie jest wielka i z całą surowością karana. 
Pasażerowie również, jeżeli do nas piszą, to ska-
rgi dotyczą najczęściej innych spraw jakościo-
wych. Z naszych kontroli wynika, a w konsekwen-
cji z ilości nałożonych na przewoźników kar, że 
najlepiej wykonującym usługi, jest jastrzębski 
PKM. A z tego z kolei wynika, że teren Jastrzębia-
Zdroju i okolic jest najlepiej jakościowo obsługi-
wany przez przewoźników Związku” – wyjaśnia 
dyrektor. 

A co z klimatyzacją? Jej brak dokucza w upal-
ne dni, szczególnie osobom starszym i chorym. 
Pasażerowie dopominają się o włączenie jej 
w autobusach. „MZK nie wymaga od przewoźni-
ków klimatyzacji. Autobusy, które są sprowadzo-
ne z Niemiec wprawdzie posiadają klimatyzację, 

ale już w momencie ich zakupu instalacja ta była 
zepsuta. Uruchomienie klimatyzacji wymaga jej 
naprawienia, a to wiąże się z dużymi kosztami. 
Poza tym w roku jest najwyżej 30 gorących dni. 
Brak klimatyzacji nie jest więc aż takimi proble-
mem” – odpowiada Benedykt Lanuszny. 

Jest jeszcze inny problem tzw. jeżdżenie 
„stadami”, czyli kilka kursów autobusowych je-
dnocześnie w tym samym kierunku. „Pojadą 
wszystkie naraz, a potem stój i czekaj na przy-
stanku godzinę albo i dłużej” – oburzał się jeden 
z czytelników. Jednak Benedykt Lanuszny odpo-
wiada, że „tak musi być. Jest tak na przystankach 
zbiorczych, jak na przykład na całej Alei Piłsud-
skiego. Duże skumulowanie kursów odnotowuje 
się w godz. ok, 7-8-9 oraz 15-16-17, godzinach 
szczytu. Ponieważ wszystkie kursy większości linii 
wywożą rano z centrum miasta pasażerów a po-
południu z różnych stron ich przywożą, spotykają 
się na przystankach zbiorczych. Podobnie rzecz 
ma się z kursami powracającymi z sołectw, po-
nieważ kursy z nich wyjeżdżając również spo-
tykają się w centrum miasta o tej samej porze”.

Zdarzają się również skargi na kierowców, 
które dotyczą ich braku kultury i palenie papie-
rosów w czasie jazdy. „W razie skarg na kierow-
ców w trakcie konfrontacji najczęściej racja zo-
staje przyznana pasażerowi. Musi on tylko złożyć 
stosowną skargę. Natomiast palenie papierosów 
w czasie jazdy jest przez nas z całą surowością 
karane. Coś takiego nie ma prawa mieć miejsca, 
a zdarza się bardzo rzadko” – wyjaśnia dyrektor. 

Jeden z oburzonych pasażerów zwrócił uwa-
gę na to, że na końcowych przystankach, kiedy 
często pogoda nie dopisuje pada deszcz i jest 
zimno, kierowcy przeważnie nie wpuszczają ludzi 
do autobusu. „Nie chodzi o to, aby wcześniej od-
jechał, ale może otworzyć drzwi i okazać odrobi-
nę zrozumienia. On siedzi sobie w cieple, a my 
marzniemy i mokniemy” – skarży się jeden z czy-
telników "JasNetu". „Spotkałem się z takimi przy-
padkami, kiedy kierowca wcześniej wpuszcza lu-
dzi do autobusu ze względu na złe warunki atmo-
sferyczne i takich jest większość. Ale też widzia-
łem takich, którzy stali na przystanku z zamknię-
tymi drzwiami, podczas gdy pełno pasażerów 
czekało. To już zależy indywidualnie od kierowcy, 
jak się zachowa i nie zawsze można na nim wy-
móc takiego, czy innego zachowania” -
komentuje Benedykt Lanuszny. 

„Jak już dostaniemy się do autobusu, a zda-
rza się często, że nie uda mi się kupić wcześniej 

biletu, to kierowca nie ma ulgowych i płacę dro-
żej, a jestem przecież emerytem W autobusie są 
droższe bilety niż w kiosku” – kontynuuje jeden z 
pasażerów. 

„To nieprawda. Obecnie w autobusie są tylko 
najdroższe bilety, w cenie identycznej, za jaką 
można wykupić bilet w kiosku -3.20 zł. Chodzi 
o to, aby kierowca nie był konduktorem. Jego 
główne zadanie do bezpieczne prowadzenie po-
jazdu. Kiedy uda nam się wprowadzić elektroni-
czny bilet to sytuacja się zmieni, bo będzie do dy-
spozycji kasa fiskalna” - odpowiada dyrektor. 

Często słyszy się też o zarzucie, że w Biurze 
MZK jest za dużo pracowników i można mówić 
o przeroście zatrudnienia. Temu stwierdzeniu 
jednak zdecydowanie zaprzecza Benedykt Lanu-
szny: „Pracowników w MZK, zwłaszcza kontro-
lerów jest za mało. Oprócz tego mamy służby 
księgowe, służby planujące rozkłady jazdy, no 
i służby windykacyjne. To wcale nie jest dużo, 
chociażby w porównaniu do Rybnika, czy KZK 
GOP w Katowicach. Nie ma tutaj mowy o żadnej 
nadmiernej biurokracji”.

Skąd zatem u części mieszkańców taka to-
talna krytyka MZK i komunikacji przez niego or-
ganizowanej? Skoro jest tak dobrze, to dlaczego 
ludziom się nie podoba? 

„Każdy chce dojechać do miejsca szybko 
i w miarę tanio, a najlepiej za darmo. Jednak na-
sza komunikacja nie jest wcale za droga w po-
równaniu do innych miast. Utrzymujemy się na 
średniej cenie. Mamy dobrą komunikację, szcze-
gólnie na terenie Jastrzębia-Zdroju, ale zdajemy 
sobie sprawę, że nie jest ona idealna” -
 odpowiada Benedykt Lanuszny. 

Przewodniczący MZK, którym w chwili obe-
cnej jest zastępca prezydenta Miasta Jastrzębie-
Zdrój Krzysztof Baradziej mówił, podczas uroczy-
stej gali z okazji 20-lecia MZK: 

„Ze statystyk wynika, że ta działalność jest 
prowadzona prawidłowo. Tabor jest nowoczesny, 
czysty, zadbany. Jeżeli chodzi o punktualność 
również żadnych uwag raczej nie ma. Punktu-
alność jest wzorowa. Oczywiście mieszkańcy mo-
gą być niezadowoleni, na przykład z ilości linii, ale 
to już względy ekonomiczne decydują o tym ile 
tych linii jest i gdzie one się pojawiają. Ogólnie 
rzecz biorąc Związek – moim zdaniem – działa 
dobrze”. Nie udało się skontaktować z prezyden-
tem Krzysztofem Baradziejem, aby uzyskać wy-
powiedź na rzecz tego artykułu.

Niedawno Międzygminny Związek Komunikacyjny obchodził 20-lecie istnienia. 
Z tej okazji na specjalnie zorganizowanej gali oficjele prześcigali się w prawieniu 
komplementów i pochwał dla MZK. Były, kwiaty, medale i wyróżnienia. Po wy-
wiadzie przeprowadzonym z Benedyktem Lanusznym, dyrektorem w Biurze 
Zarządu MZK, odezwali się czytelnicy „JasNetu” i poddali – delikatnie mówiąc - 
w wątpliwość jakość usług komunikacyjnych świadczonych przez Związek.

"Sianokosy" 
w Jastrzębiu
Wysokie, w niektórych miejscach ponad 
półmetrowe trawy, do niedawna stanowiły 
niezbyt dobrą wizytówkę Jastrzębia w oczach 
podróżujących głównymi drogami miasta, 
ale nie tylko. Tak wysokie zarośla mogły 
stanowić pewne zagrożenie. 
Do niedawna śladów po osobach, 
które zajmują się wykaszaniem traw, 
trudno było się doszukać. 
Na łamach JasNetu o problemie tym mówiła 
naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
i Inwestycji Maria Pilarska, która zapowiadała, 
że przed dniem 1 czerwca trawy nie zostaną 
wykoszone. Tak więc mieszkańcy nie mają, 
co marzyć o porządku w mieście. 

Sytuacja uległa zmianie, na szczęście na 
korzyść, pod koniec minionego tygodnia. 
W końcu można było usłyszeć dźwięk 
kosiarek, walczących z wysokimi trawami, 
jakie "zarosły" Jastrzębie. Nagle zrobiło się 
bardziej przejrzyście. Reakcję, na poprawę 
tego stanu, starali się na władzach miasta 
wymusić radni: Janusz Tarasiewicz oraz 
Jerzy Lis, którzy podczas obrad majowej sesji 
Rady Miasta złożyli w tej sprawie interpelacje. 

Radni napisali m.in. w interpelacji: 
„Czy za nieskoszoną trawę, nieusunięte śmieci 
zostali ukarani pracownicy Urzędu Miasta, 
odpowiedzialni za ten stran rzeczy, 
przez straż miejską? (....). Jako radnym jest 
nam wstyd wytłumaczyć się przed 
mieszkańcami, jak to się stało, że to, 
co kiedyś było naszą wizytówką (pięknie 
utrzymane tereny zielone i czyste ulice) 
teraz zostało zapuszczone”. 
Prezydent ma dwa tygodnie na 
ustosunkowanie się do zarzutów radnych.

List otwarty 
do premiera
Janusz Tarasiewicz wysłał list do 
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. 
Pismo dotyczy projektu nowej ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. 

„Projekt ten restrukturyzuje aktualny stan 
spółdzielczości mieszkaniowej, m.in. poprzez 
ustanowienie prawa, które zrywa ze spuścizną 
PRL. Po kilkudziesięciu latach bezprawnego 
dysponowania majątkiem prywatnym 
w spółdzielniach mieszkaniowych (SM) 
mają zacząć funkcjonować zasady 
współwłasności określone Kodeksem 
cywilnym. Stowarzyszenia, reprezentujące 
środowiska spółdzielcze z terenu całego kraju 
pozytywnie oceniają postępujące zmiany.

Zgodę zburzyła Krajowa Rada Spółdzielcza 
(KRS), będąca przeciwnikiem zmian, 
która naszym zdaniem w imię obrony 
bezzasadnych przywilejów oraz interesu 
korporacji próbuje nadinterpretować swoje 
uprawnienia określone przepisami ustawy - 
Prawo spółdzielcze. Na to naszej zgody być 
nie może. KRS podjęła protest przeciw 
uprawnieniom ustawodawcy, prezentując 
przy tym pogląd pozostający w rażącej 
sprzeczności z docierającymi do nas – a jak 
nam wiadomo również do Pana Premiera - 
informacjami o stanie spółdzielczości 
mieszkaniowej oraz łamaniu interesu 
członków spółdzielni mieszkaniowych. 
Jest to ewidentna próba wstrzymania zmian,
w dodatku na koszt tych, których prawa 
są łamane 

(...). Mając na uwadze, że sprawa dotyczy 
kilkunastu milionów obywateli w Polsce 
właściwym adresatem powyższego pisma 
są organa centralne Państwa Polskiego. 
Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych 
nie mają zaufania do organów ścigania 
z powodów powszechnie wiadomych, 
w tym sankcjonowaniem majątku 
spółdzielców na rzecz osoby prawnej ” - 
napisał m.in. Janusz Tarasiewicz.
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Lista organizatorów corocznego święta mia-
sta zawiera trzy instytucje. Są to: Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Kultury 
i w końcu Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój. Kto 
czym zajmuje i jak to wygląda od kuchni? Otóż 
zarówno MOK, jak i MOSiR są odpowiedzialne za 
imprezę w konkretny dzień. Każda z tych insty-
tucji ma pewien budżet do wykorzystania, co ma 
wpływ na program, jaki zostaje ułożony i zapro-
ponowany mieszkańcom Jastrzębia. Po jego og-
łoszeniu jedni zaczną krytykować, inni będą uwa-
żali, że takie gwiazdy, jakie mają pojawić się na 
Dniach Jastrzębia są w porządku. Jednak nie o to 
chodzi.

Wiadomo, że takiej imprezy nie da się zorga-
nizować z dnia na dzień. Bo kto ze znanych arty-
stów zgodziłby się przyjechać do danego miasta, 
będąc powiadomionym kilka dni przed wystę-
pem? Nikt. Stąd bardzo istotnym czynnikiem przy 
organizacji takich przedsięwzięć jest czas. 

“Już w październiku zbieramy się i dyskutuje-
my na temat tego, kto miałby wystąpić na Dniach 
Jastrzębia. Na decyzję ma wpływ wiele czynni-
ków. Bierzemy pod uwagę m.in. sugestie 
mieszkańców, którzy często do nas przychodzą 
i dzielą się swoimi pomysłami, rankingi sprzedaży 
płyt, śledzimy również różne festiwale muzyczne, 
jak Top Trendy czy ten, który odbywa się w Opolu 
– mówi Janusz Jurczak, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury. 

Podobnie odbywa się to w przypadku Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tam również 
prowadzone są dyskusje pomiędzy pracowni-
kami, a dyrekcją. Po zapadnięciu ostatecznych 
decyzji program przesyłanym jest do Urzędu 
Miasta, gdzie zostaje zaakceptowany w takim 
kształcie bądź nie. Jedynym, ale w tym przypa-
dku bardzo ważnym, ograniczeniem są oczywiś-
cie pieniądze. Kwota, którą dysponują organiza-
torzy jest ograniczona. I odpowiednio: pierwszy 
dzień, za który odpowiada MOSiR, to kwota rzędu 
150 tysięcy złotych, natomiast drugi, organizo-
wany przez MOK – 120 tysięcy złotych. Konkretne 
dane dotyczące kwot przeznaczonych na każdy 
zespół czy artystę nie są ujawniane, ponieważ za-
strzeżone są  tajemnicą handlową. 

“Staramy się, żeby program był interesujący. 
Chociaż wiadomo, że nie zawsze udaje nam się 
„ściągnąć” artystę, na którym nam zależy. Tak by-
ło na przykład w tym roku. Kiedy w październiku 
dzwoniliśmy, okazało się, że ma już zarezerwo-
wane terminy. Drugą sprawą jest to, że nie chce-
my, aby w przeciągu kilku ostatnich lat, jakiś 
punkt programu się powtarzał. Trzeba jednak 
wziąć pod uwagę pewne czynniki, które są nie-
zależne od nas – dodaje Janusz Jurczak. 

Jaka jest w tym wszystkim rola jastrzębskiego 
magistratu? W końcu na cała imprezę zaprasza 
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój... 

“Prezydent Miasta nie jest szefem wyłącznie 
Urzędu Miasta, ale też m.in. MOK-u i MOSiR-u, 
a informacji w imieniu jednostek organizacyjnych 
udzielają kierownicy (dyrektorzy) tych jednostek. 
Fakt, że „Prezydent Miasta zaprasza” nie ozna-
cza, że rozmaite przedsięwzięcia przygotowuje 
urząd, ponieważ są zadania, które wykonują je-
dnostki takie jak: MOK, MOSiR, Biblioteka, OPS, 
MZN, JZK itp. W przypadku Dni Jastrzębia urząd 
np. zamawia plakaty – tłumaczy rzecznik UM, 
Katarzyna Wołczańska. 

Jak widać, każda z organizacji wypisanych na 
plakatach, jako organizator, odpowiada jedynie 
za własną część, nie mieszając się przy tym, do 
tego, co dzieje się w drugiej części. Program 
przygotowywany jest odpowiednio wcześniej 
i ostateczną jego formę zatwierdza Urząd Miasta, 
który poza tym dba również o pewną formę ro-
zreklamowania imprezy, poprzez plakaty. Łącznie 
w tym roku dwudniowa feta, związana ze świę-
tem miasta, będzie kosztowała prawie 300 tys. 
złotych. A na scenie pojawią się: Kombii, De 
Mono, Czerwone Gitary, Andrzej Piaseczny, Kaba-
ret Młodych Panów oraz Jurki. 

Jastrzębianie czekają z niecierpliwością na 
dni miasta, które mają być przede wszystkim 
świętem mieszkańców. Dopiero po ich zakończe-
niu będą mogli je ocenić, krytykując lub chwaląc.

Jak co roku w okolicach końca czerwca w Jastrzębiu obchodzone są dni miasta. To czas 
świętowania, nic więc dziwnego, że z tej okazji organizuje się różnego rodzaju koncerty. 
W ciągu tych wszystkich lat, odkąd odbywają się Dni Jastrzębia, wyglądało to różnie. Obecnie 
jest to dwudniowa impreza, która ma miejsce na Stadionie Miejskim. Co roku ma ona tyle 
samo zwolenników, co przeciwników. Jak wiadomo gusta są różne i dlatego się o nich nie 
dyskutuje. A w jaki sposób wygląda organizacja tej bez wątpienia największej imprezy 
kulturalno-rozrywkowej w naszym mieście? Pewnie wiele osób się nad tym zastanawia.
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ja jadę na dni Wodzisławia bo tam 100 razy 
lepsze propozycje
autor: mateusz

Jak zwykle będzie chłam i totalne dno nad 
dnami. Impreza dla marginesu społecznego, chla-
nie, wandalizm i jeszcze nie wiadomo co
autor: Totalne dno, jak zawsze!

To nie wina organizatorów tylko mieszkańców 
za ich zachowanie, które określasz jako chamskie, 
wandalizm itd.
autor: do totalne dno (...)

Będzie, jak co roku wielki syf i prymitywizm 
brawo MOK i MOSIR mogliby chociaż raz zasko-
czyć pozytywnie!
autor: wielki syf!

Połowe mniejszy Wodzisław, wydaje na swoje 
dni 320 tys, pełno dobrej muzy i dużo artystów 
a impreza trwa 4 dni, a u Nas niby takie bogate 
miasto a nie potrafi zrobić konkternej imprezy za 
np. 500 tys, płace niemałe podatki i co z tego 
mam, wstyd i żal.
autor: górnik kwk Zofiówka

Będzie Kombii, czyli disco-polo lajf.
autor: syn

jeszcze się taki nie urodził zeby wszystkim 
dogodził.Jak się komu nie podoba to niech siedzi 
w domu.i niech popatrzy do swojego ogródka.
autor: mała

Nawet, taka gmina jak Pawłowice ma lepsze 
imprezy od Jastrzębia. Tam to się czuje klimat.
autor: MADZIA
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Zacznijmy od omówienia święta Indu-
striady. W 2010 roku Muzeum Drukarstwa w Cie-
szynie wpisano do Szlaków Zabytków Techniki, 
dzięki temu również Cieszyn może uczestniczyć 
w święcie. Szlak Zabytków Techniki jest jedynym 
w kraju i tej części Europy, wpisany do Europej-
skiego Szlaku Zabytków Techniki, który łączy po-
nad 800 europejskich obiektów dziedzictwa 
przemysłowego, w takich krajach jak Wielka Bry-
tania, Belgia, Holandia, Luksemburg i Niemcy 
oraz Polskę. 

Cieszyn jest jednym z miast, położonych 
niedaleko Jastrzębia-Zdroju, w którym będzie 
odbywać się Industriada. Jeśli pojawisz się 
w tym dniu w Cieszynie, zobaczysz wszystkie 
cieszyńskie obiekty określone Szlakiem Książki. 
– To niepowtarzalna okazja, by w ciągu jednego 
dnia zapoznać się z bogactwem intelektualnym 
i materialnym, które pozostawiły w Cieszynie 
najświatlejsze umysły ludzkości. Niektóre obie-
kty otwierają swe podwoje po raz pierwszy! Nie 
sposób z tego nie skorzystać. Dla wielu może to 
być jedyna szansa zobaczenia na własne oczy 
i zapoznania się z zabytkami, o których istnieniu 
wiedzą jedynie osoby związane zawodowo lub 
pasjonaci historii regionu – zachęcają organiza-
torzy. 

W święto włączyło się wiele placówek, 
które przygotowały ciekawy program dla doro-
słych i dzieci. Muzeum Drukarstwa jest pamiątką 
po bogatych tradycjach miasta, będącego wa-
żnym ośrodkiem wydawniczym i drukarskim 
Monarchii Austro-Węgierskiej. Zobaczysz tam 
typograficzną drukarnię z całym bogactwem 
czcionek, matryc, klisz chemigraficznych i drze-
worytniczych, urządzeń i maszyn odlewniczych, 
urządzeń drukujących, pras dociskowych i urzą-
dzeń introligatorskich. Będziesz miał również 
możliwość uczestniczenia w warsztatach grafi-
cznych i typograficznych.

Muzeum Śląska Cieszyńskiego, oprócz 
stałej wystawy „Na skrzyżowaniu dziejów i kul-
tur”, obejmującej okres od prehistorii do począ-
tku XX wieku, specjalnie z okazji Industriady 
zorganizowało wystawę maszyn do pisania, 
wśród nich należące do Gustawa Morcinka i Zofii 
Kossak. Dodatkową atrakcją w zbrojowni będzie 
pokaz pracy oraz prac cieszyńskiego rzemie-
ślnika-artysty Jerzego Wałgi – jedynego ruszni-
karza na świecie, który potrafi wykonywać trady-
cyjną cieszyńską strzelbę „cieszynkę”.

Książnica Cieszyńska z okazji święta zor-
ganizowała wystawę „Z techniką przez wieki”, na 
której zaprezentowane zostaną nawet XVI wie-
czne druki i rękopisy z zakresu nauk techni-
cznych. Ponadto będziesz mógł poznać tajniki, 
przebiegającego w specjalnych pracowniach bi-
blioteki, procesu konserwacji dawnych druków 
i rękopisów. Zobaczysz też oryginalny i przecu-

dny wystrój najstarszej z zachowanych w Ksią-
żnicy księgozbiorów, czyli oddanej w 1802 r. do 
użytku publicznego biblioteki ks. Leopolda Jana 
Szrsznika, z całym dawnym wyposażeniem.

Muzeum IV Pułku Strzelców Podhalań-
skich, oprócz udostępnienia stałej wystawy, 
przypomni zwiedzającym postać cieszynianka 
płk. Gwido Langera - szefa zespołu polskich 
kryptologów, którzy złamali kod niemieckiej 
ENIGMY. Obejrzysz też wystawę pamiątek po 
katastrofach lotniczych na Śląsku Cieszyńskim 
w XX wieku. Zobaczysz części samolotu Ił-2, 
Messerchmit Me-109, czy A-20 Boston oraz kur-
tkę pilota z miejsca katastrofy polskiego lotni-
ctwa Żwirki i Wigóry w 1939 r. w Cierlicku. Atra-
kcją będzie też działająca przy muzeum grupa 
rekonstrukcji historycznej prezentująca umun-
durowanie i wyposażenie przedwojennych je-
dnostek podhalańskich. 

Muzeum Protestantyzmu zaprezentuje 
zabytki techniczne używane w kościele, oraz wy-
stawę ukazującą działalność i historię Towarzy-
stwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej w Cieszy-
nie w 1300-lecie założenia. Elementem techniki 
będzie na wystawie rzutnik gazowy „skiopty-
kon”, używany na prelekcjach przed I wojną 
przez w/w Towarzystwo. 

Biblioteka i Archiwum OO. Bonifratrów 
zaprezentuje najciekawsze XIX-wieczne książki 
omawiające ówczesne nowości techniczne, np. 
meandry konstrukcji żelbetonowych, czy ogniw 
elektrycznych. Dodatkowo w pracowni introli-
gatorskiej zobaczysz pokaz budowy książki oraz 
technik introligatorskich używanych przy napra-
wach książek XIX i XX wiecznych.

W Archiwum Państwowym w Katowicach 
Oddział w Cieszynie zobaczysz pokaz technik 
introligatorskich i wystawę najstarszych cieszyń-
skich dokumentów i ksiąg cechowych zatytuło-
waną "A wszystko zaczęło się od cechów". 

Zachęcamy również do wzięcia udziału 
w Grze Miejskiej „Miasto Szyfrów” osnutej wokół 
legendarnego płk. Gwido Langera. Masz szansę 
zostać Mistrzem Deszyfrantów i wygrać nagro-
dę. Obserwuj uważnie, zbierz wszystkie części 
tekstu i rozkoduj zapisany szyfrem tajemniczy 
tekst. Udział w grze jest bezpłatny i nie trzeba się 
wcześniej rejestrować. Aby rozpocząć grę, mu-
sisz między godziną 12.00 1 14.00 odebrać in-
strukcję od ubranej w czerwoną koszulkę z logo 
Silesia Events osoby czekającej w Muzeum Dru-
karstwa. Instrukcja poprowadzi Cię do nastę-
pnego punktu na trasie gry, która obejmuje 
najciekawsze miejsca w Cieszynie. Najpóźniej do 
godziny 16.00 oddaj kartę z rozwiązaniem do 
Muzeum Drukarstwa, bo o 16.30 rozpocznie się 
losowanie nagród.

Na Szlaku Zabytków Techniki w powiecie 
cieszyńskim znalazło się również Muzeum 
Ustrońskie im Jana Jarockiego w Ustroniu - 
kuźnia-skansen (ul. Hutnicza 3)

To oczywiście nie wszystkie atrakcje 
Industriady w Cieszynie! Odsłonięcie murala, 
uroczysty pochód, występy marżoretek, konkur-
sy, wystawy, promocje książek, warsztaty, 
Drukarskie Otrzęsiny .... 

Dzień wcześniej na Wzgórzu Zamkowym 
rozpoczyna się Święto Herbaty. To impreza cał-
kowicie bezalkoholowa, ponieważ jej idea skupia 
się przede wszystkim na kulturze herbaty i zwy-
czajach z nią związanych. Podczas całego przed-
sięwzięcia, można do woli kosztować różnoro-
dnych rodzajów herbat na stoiskach u handlarzy 
herbatą. W zeszłym roku atrakcją była czajownia 
urządzona w oryginalnej mongolskiej jurcie. Do-
bra herbata wymaga odpowiedniego parzenia 
i podania, a do tego potrzebne są odpowiednie 
naczyńka, najlepiej ceramiczne i ręcznie robio-
ne. Amatorzy rytuału picia herbaty będą mieli 
niemały problem z wyborem odpowiedniego ze-
stawu i innych akcesoriów do herbaty. Polscy 
i Czescy artyści ceramicy zaprezentują bowiem 
swoje najpiękniejsze ceramiczne dzieła wykona-
ne różnymi technikami.

Podczas większej części Festiwalu od-
bywa się konferencja przeznaczona dla właści-
cieli herbaciarni, handlarzy herbatą i wszystkich 
tych, których interesuje wszystko co związane 
z tym napojem. Spotkanie służy bowiem posze-
rzeniu swej wiedzy o herbacie, poznaniu jej 
tajemnic, wymianie doświadczeń itd.. 

“Festiwal ma być miejscem spotkania 
różnych kultur, podróżników, miłośników her-
baty i ogólnie ludzi zainteresowanych światem. 
Na sztab organizacyjny składają się ludzie z obu 
brzegów „Olzy”. To jest taka mieszanka polskich 
i czeskich organizatorów, i dlatego wszystkie im-
prezy staramy się prowadzić dwujęzycznie przy 
asyście tłumaczy. Pierwotnie Festiwal miał być 
spotkaniem profesjonalistów, czyli właścicieli 
herbaciarni w formie specjalistycznej konferen-
cji. Stopniowo poszerzyliśmy ten pomysł. Chcie-
liśmy otworzyć tą przestrzeń także dla ludzi, któ-
rzy interesują się herbatą nieprofesjonalnie, ale 
ciekawi ich cała kultura picia herbaty i podróżo-
wania – mówił Darek Jedzok rzecznik prasowy 
festiwalu.

Nie tylko herbatą człowiek żyje. Zadbano 
również o zgłodniałe brzuchy festiwalowiczów, 
którym niebo dla podniebienia przyniosą pyszne, 
wegetariańskie potrawy oraz kuchnia orientalna. 
To dla ciała, a dla ducha? Oprócz konferencji 
„Święto herbaty” stanowią liczne wykłady i spo-
tkania z podróżnikami, koncerty, warsztaty, pro-
jekcje filmowe, przedstawienia teatralne, poka-
zy. Uczestnicy mają okazję poznać kultury wielu 
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krajów, narodów i innych grup etnicznych. Mogą 
nauczyć się wschodnich sztuk walki, gry na 
bębnach, didgeridoo, odprężyć się podczas jogi, 
wypróbować swych sił w orgiami, ceramice, wy-
plataniu przedmiotów z wikliny i wielu innych 
oryginalnych czynności.

W zeszłym roku niemałe wrażenie wy-
warły na uczestnikach koncerty w Rotundzie Św. 
Mikołaja. Dźwięk gongów i fletu japońskiego 
w klimatycznej romańskiej budowli wprowadzał 
uczestników w trans, pozwolił na wyciszenie 
i medytację.

Wydarzenie to jest wyjątkowe pod wielo-
ma względami. Przede wszystkim pokazuje, że 
ludzie potrafią świetnie bawić się bez wspoma-
gaczy. Po drugie uczy tolerancji poprzez pozna-
wanie różnorodnych kultur na świecie przez ludzi 
różnych narodowości, przede wszystkim polskiej 
i czeskiej, bezpośrednio poprzez wspólne prze-
żywanie wszystkiego co dzieje się podczas 
Festiwalu. 

Poza tym daje możliwość udzielenia 
pomocy tym, którzy jej potrzebują poprzez za-
kup biletu, z którego dochód przeznaczony jest 
na cel charytatywny (w zeszłym roku na budowę 
kliniki medycznej w Nepalskim Dolpo). Festiwal 
to połączenie dobrej zabawy dla całej rodziny, 
zdobywania wiedzy na temat herbat i kultur z ca-
łego świata, które łączy idea picia herbaty, oraz 
szeregu pożytecznych działań na rzecz innych. 
To wszystko czyni niesamowitą atmosferę pod-
czas całego wydarzenia, oraz sprawia że ucze-
stnicy dostrzegają jego wartość.

W tym roku z głównej sceny zabrzmi kla-
syczna muzyka indyjska (Dr. Jibendra Narayan 
Goswami – sithar, Elena Kubičková – esraj, 
Tomáą Reindl - tabla), grę na japońskim flecie 
shakuhachi zaprezentuje fenomenalny Vlastislav 
Matouąek, znowu nas odwiedzi Vladimír 
Vaclávek i nie będzie też brakować mantrycznej 
muzyki Radia Samsara. Już tradycyjne gościć 
u nas będzie także Malé divadlo Kjógenu prezen-
tujące japońską groteskę.

Bilety można zakupić w przedsprzedaży 
(23 zł/dwa dni, 13 zł/jeden dzień, ilość biletów 
w przedsprzedaży jest ograniczona) lub na 
miejscu (30 zł/dwa dni, 16 zł/jeden dzień).

Więcej na:
www.jasnet.pl
www.industriada.pl
www.swietoherbaty.pl 

Pod koniec przyszłego tygodnia czekają na Ciebie dwie 

wielkie imprezy, których po prostu nie możesz przegapić. 

11 maja po raz pierwszy w Cieszynie rusza Industriada – 

Święto Szlaków Zabytków Techniki Województwa 

Śląskiego. Natomiast na miłośników herbaty i kultur 

narodów świata czeka organizowane po raz trzeci przez 

Stowarzyszenie Instytut Herbaty - Święto Herbaty.



Wszystkie obiekty biorące udział w święcie, 
dostępne są od godziny 10.00 do 18.00   

          Muzeum Drukarstwa

Ul. Głęboka  50 – Dzień Otwarty (dzieci, młodzież, dorośli)
godz. 13.30 – odsłonięcie murala
godz. 13.45 – korowód uliczny, przejście na Rynek
godz. 14.15 – koncert orkiestry, 

          występ marżoretek i Otrzęsiny Drukarskie

Archiwum Państwowe w Katowicach o/Cieszyn

Ul. Mennicza 46 (młodzież, dorośli)
„A wszystko zaczęło się od cechów” – wystawa najstarszych 
cieszyńskich dokumentów i ksiąg cechowych

Archiwum i Biblioteka Konwentu Zakonu Braci Miłosiernych 

Pl. Londzina 1 (młodzież, dorośli – wejścia o pełnej godzinie) 
- Wystawa XIX-wiecznej książki o tematyce technicznej
- Pokaz technik introligatorskich

Biblioteka Miejska

Ul. Głęboka 15 (dzieci, młodzież, dorośli)
- „Miasto, którego nie ma” – wystawa. 
Nieistniejące zabytki architektury i techniki
- Warsztaty (dzieci 6-12 lat):

godz. 10.00 – Miss książeczka
   godz. 11.30 – Książka dawniej i dziś
  godz. 13.00 – Magiczny świat dziecięcych zabawek
   godz. 15.00 – Pomyśl, zanim wyrzucisz – 

    czyli zabawny śmieciolud

Galeria „Szara”

Ul. Srebrna 1 (dzieci, młodzież, dorośli)
- „Typo_grafiki w Galerii Szara” - wystawa prac studentów 
i pedagogów Katedry Projektowania Graficznego Wydziału 
Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
- „Pan Literka ratuje świat” – warsztaty artystyczno-
typograficzne dla dzieci na płycie Rynku 
(10.00-14.30 – warsztaty, 14.30-18.00 – prezentacja)
 
Książnica Cieszyńska

ul. Mennicza 46 (młodzież, dorośli)
- „Z techniką przez wieki” – wystawa dawnej literatury 
technicznej
- Pokaz konserwacji dawnej książki – 
wejścia  w godz. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30

Muzeum Protestantyzmu

Pl. Kościelny (boczne wejście kościoła Jezusowego) 
(młodzież, dorośli – wejścia 10.00-12.30 i 14.30-18.00)
- „Z dziejów luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim” – wystawa
- „Towarzystwo Ewangelickie Oświaty Ludowej w Cieszynie 
w 130-lecie założenia” –  wystawa
- Prezentacja zabytków technicznych używanych w kościele

Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich

Ul. Frysztacka 2 (młodzież, dorośli)
- Wystawa pamiątek po pułku i ekspozycja ówczesnej 
techniki wojskowej
- „Płk Gwido Langer – złamanie kodu Enigmy” – pokaz 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego

Ul. Regera 6 – Dzień Otwarty 
(dzieci, młodzież, dorośli – wejścia o pełnej godzinie) 
- Ekspozycja stała „Na skrzyżowaniu dziejów i kultur”
- Wystawa specjalna dawnych maszyn do pisania
- W zbrojowni: „Jak wykonywano cieszynki” – pokaz 
w wyk. rzemieślnika-artysty, rusznikarza Jerzego Wałgi

Świetlica „Krytyki Politycznej”

Ul. Zamkowa 1 – przejście graniczne (dzieci, młodzież)
- „Zrób sobie książkę” – warsztaty dla dzieci:
  godz. 10.00-12.00 – 6-9 lat
  godz. 13.00-15.00 – 10-12 lat
  godz. 18.00 – Premiera pierwszej interaktywnej 
mapy Cieszyna dla dzieci 

Galeria COK „Dom Narodowy”

Rynek 12 (młodzież, dorośli)
- „Poznaj się w Głosie” – wystawa zorganizowana przez
Redakcję Głosu Ziemi Cieszyńskiej

Gra Miejska „Miasto szyfrów” 

(młodzież, dorośli) godz. 12.00-16.00 – gra miejska. 
Oprócz nagrody, zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza 
Deszyfrantów. Aby wziąć udział w wystarczy między godz. 
12 a 14 odebrać instrukcję  od osoby w Muzeum Drukarstwa.

Sala sesyjna

Ratusz 1 (młodzież, dorośli)
Godz. 10.00-11.00 – Promocja książki Davida Pindura 
pt. „Książę Czasów Przełomu – Kazimierz II cieszyński 
1450-1528 i jego władztwo” 
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Za nami już festyny majowe, bardziej lub 

mniej udane ze względu na aurę, która zasko-

czyła nas nie tylko deszczem, ale i śniegiem. 

Niektórzy organizatorzy odwołali zaplanowane 

na 3 maja imprezy, inni, na przekór opadom 

atmosferycznym, postanowili kontynuować to, 

co zostało wcześniej zaplanowane. I tak przez ca-

ły maj. Imprezy się odbywały, przy większej lub 

mniejszej przychylności kapryśnej aury. Tak było 

między innymi z 34 Żorską Wiosną Młodości, czyli 

swoistymi dniami Żor. Pogoda w pierwszy dzień 

totalnie nie dopisała, jednak żorzanie nie przejęli 

się tym faktem, urządzając spontaniczną zabawę 

w błocie pod samą sceną. Deszcz nie przeszkodził 

również kapelom Zabili mi Żółwia, Sidey Polak 

oraz Indios Bravos – muzycy stanęli na wysokości 

zadania i pierwszy dzień 34 Żorskiej Wiosny 

Młodości okazał się sukcesem. Drugi dzień 

również zaliczył się do udanych – dopisały nie tyl-

ko Kablem Owinięci, AKURAT i De Mono ale 

również pogoda. Słowem, 34 Żorska Wiosna 

Młodości po raz kolejny okazała się sukcesem 

organizatorskim. Wpływ na to niewątpliwie miał 

również dobór repertuaru. 

 „Dobór repertuaru to zawsze jest kłopot i 

zawsze są dyskusje w gronie naszych pracowni-

ków. W tym roku wspomagaliśmy się radiem pro-

wadzonym przez młodzież, gdyż mieliśmy obawy, 

że my, starsi, nie trafimy w gusta młodszych żo-

rzan. Pierwszy dzień Żorskiej Wiosny Młodości 

był w zupełności zasugerowany przez słuchaczy 

radia, przez prowadzących. Widać, że warto słu-

chać podpowiedzi, gdyż patrząc na to co się dzia-

ło w tych strugach deszczu, na tą zabawę w tym 

błocie, to widać, że sprostaliśmy temu zadaniu. 

Jedyny żal jaki jest, że gdyby nie pogoda, pewnie 

byłoby dużo, dużo więcej ludzi” - stwierdził 

Stanisław Ratajczyk, dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Kultury w Żorach.

Oczywiście, zorganizowanie takiej imprezy 

wymaga sporych nakładów finansowych. Tego-

roczna, 34 Żorska Wiosna Młodości planowo mia-

ła kosztować 120 tysięcy złotych. - " Mieliśmy 

przeznaczone 120 tysięcy złotych na organizację 

tej imprezy. Jednak w międzyczasie doszedł nam 

VAT, którego przy poprzednich edycjach nie 

musieliśmy płacić. Trzeba było podjąć decyzję 

czy oszczędzamy i odwołujemy występ, na 

przykład De Mono, czy pozostajemy na stałym 

poziomie Żorskiej Wiosny Młodości. Postawiliśmy 

na to drugie i końcowy koszt całej imprezy wy-

niósł 140 tysięcy złotych"- wyjaśnia Stanisław 

Ratajczyk.

Żory dni swojego miasta mają już za sobą. 

Teraz do wielkiej fety szykuje się Wodzisław 

Śląski. W terminie od 17 – 19 czerwca odbędą się 

już 42 Dni Wodzisławia Śląskiego. Jak dodaje 

rzecznik wodzisławskiego magistratu, Barbara 

Chrobok, jest to najstarsza cykliczna impreza 

w mieście. Tego roku, po raz pierwszy, najwa-

żniejsze wydarzenia miejskiej imprezy odbędą 

się na stadionie a nie jak to bywało do tej pory, na 

rynku. Organizatorem trzydniowego święta Wo-

dzisławia jest Wodzisławskie Centrum Kultury. 

Obecnie, niecałe dwa tygodnie przed planowa-

nym wydarzeniem, przygotowania idą zgodnie 

z planem organizatorów.
„ Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że przy-

gotowania do Dni Wodzisławia idą zgodnie z pla-

nem. Wszystko co do tej pory zaplanowaliśmy 

wychodzi, zaproszone przez nas gwiazdy po-

twierdziły swoje występy” 
- informuje Dorota Patas, inspektor Impresariatu 

Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Skoro o gwiazdach mowa, warto wspomnieć 

kto wystąpi na 42 Dniach Wodzisławia Śląskiego. 

A będzie ich sporo. Pierwszego dnia, od godziny 

16.00, na stadionie MOSiR-u przy ulicy Bogu-

mińskiej wystąpią kolejno zespół Cover Band, 

June, NO! NO!NO! oraz, jako gwiazda wieczoru, 

Mika Urbaniak. Również w piątek (17.06.) 

obchody Dni Wodzisławia odbędą się w Parku 

Miejskim gdzie zapanuje prawdziwie filmowa at-

mosfera. Wszystko za sprawa finału projektu 

„Czas na film”, realizowanego przez Wodzisła-

wskie Centrum Kultury. „Projekt będzie polegał 

na czterodniowym spotkaniu grupy młodzieży 

czeskiej oraz młodzieży polskiej. Przez ten czas 

odbywać się będą różnorodne warsztaty, pod ką-

tem generalnie filmu. Jako niektóre z nich mogę 

wymienić chociażby warsztaty plastyczne, ko-

stiumowe, scenograficzne czy filmowo-aktor-

skie.” - wyjaśnia Izabela Sobota, koordynator 

programu w Wodzisławskim Centrum Kultury.

Zakończenie projektu przewidziano właśnie 

na pierwszy dzień obchodów Dni Wodzisławia. 

Wtedy to w Parku odbędzie się konkurs na sobo-

wtóra gwiazdy filmowej, który zakończy się 

„Oskarową galą”.

Na wodzisławskim rynku,w sobotę (18.06.) 

odbędą się 31 Wodzisławskie Spotkania z Folklo-

rem. Jest to konkursowy przegląd zespołów fol-

klorystycznych, gawędziarzy, zespołów pieśni 

i tańca. Finałem sobotnich spotkań będzie wy-

stęp zespołu „Baba z Chłopem” natomiast w nie-

dzielę (19.06.) koncert na rynku zagra Claudia 

Chwołek.

 Natomiast w sobotnie popołudnie, od go-

dziny 16.00, przed publicznością zgromadzoną 

na stadionie w Wodzisławiu Śląskim, wystąpią ta-

kie kapele jak Manufaktura, Nostalgic, Poluzjanci 

oraz zdobywająca coraz większą popularność 

Ewa Farna.

Niedziela (19.06.) to już ostatni zaplanowany 

dzień 42 Dni Wodzisławia Śląskiego. Publiczność 

zgromadzoną na murawie zacznie rozgrzewać 

zespół Symetria. Następnie pojawi się Kasia Wilk, 

a finałowy koncert zagra Kasia Cerekwicka. Tra-

dycyjnie już, jak co roku, Dni Wodzisławia Ślą-

skiego zakończą się pokazem sztucznych ogni. 

Aby zorganizować imprezę trwająca tyle dni, 

z udziałem tylu gości, niewątpliwie należało zor-

ganizować pokaźny budżet. W zeszłym roku na 

41 Dni Wodzisławia wydano 287 tysięcy 320 zło-

tych. Jaka jest tegoroczna kwota jeszcze nie wia-

domo, gdyż ciągle trwają pertraktacje ze sponso-

rami.

„Pieniądze na organizację 42 Dni Wodzisła-

wia Śląskiego pochodzą z budżetu miasta oraz od 

sponsorów. Naszym głównym tegorocznym spo-

nsorem jest browar Tyskie. Jednak muszę przy-

znać, że również wodzisławskie firmy stanęły na 

wysokości zadania i chętnie godzą się na sponso-

ring jeden z ważniejszych imprez w mieście” - 

oświadcza się Dorota Patas.
W tym samym terminie, jedną z ważniej-

szych imprez w mieście będzie miał również Cie-

szyn. Mowa o Święcie Trzech Braci, które w tym 

roku przypada na termin 17-19 czerwca. Święto 

tradycyjnie jest inaugurowane przez teatralną 

inscenizację legendy o powstaniu miasta. Po spo-

tkaniu władz Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, któ-

re odbywa się na Moście Przyjaźni przy ogrom-

nym cieszyńskim strudlu, burmistrz Cieszyna 

i starosta Czeskiego Cieszyna przekazują symbo-

liczny klucz do bram miasta ludziom kultury, któ-

rzy przez kolejne trzy dni opanowują ulice. 

Piątek (17.06.) to dzień oficjalnej inauguracji 

a następnie występy zespołów muzycznych. Tym 

razem zaprezentują się Ustronsky, Halinka 

Mlynkova wraz z zespołem „Bitwa na głosy” oraz 

gwiazda tego wieczoru czyli Budka Suflera. 

Sobota (18.06.) upłynie na zabawie podczas 

biesiadyz Mirkiem Szołtysikiem oraz Kabaretem 

OT.TO. Muzycznych wrażeń dostarczy zespół Feel 

oraz Lokomotywa. Finałem drugiego dnia Święta 

Trzech Braci będzie pokaz sztucznych ogni. Os-

tatni dzień wielkiego cieszyńskiego święta, czyli 

niedziela (19.06.) to między innymi występy 

orkiestry dętej „Cieszynianka”, zespołu tańca 

żydowskiego „Klezmer” czy Zespołu Pieśni i Tań-

ca „Ziemi Cieszyńskiej”. Na pożegnanie na 

cieszyńskim rynku pojawi się zespół Cover Bras 

Band oraz Rivieras, którzy największymi świato-

wymi hitami zakończą tegoroczne obchody 

Święta Trzech Braci.

Jak widać nadchodzące weekendy zapo-

wiadają się niezwykle atrakcyjnie. Programy og-

łoszone, gwiazdy zaklepane – słowem powoli 

wszystko dopina się na ostatni guzik. Jednak 

przysłowiową kropkę nad i postawi tylko i wyłącz-

nie publiczność. To oni ocenią czy imprezy plene-

rowe oferowane przez miasta w regionie były go-

dne uwagi.

ciąg dalszy na stronie 7

Przyjęło się już, że od początku maja rozpoczyna się sezon na imprezy plenerowe w naszym 
regionie. Począwszy od standardowych majówek, organizowanych z większą lub mniejsza pompą 
przez włodarzy miast, poprzez festyny osiedlowe, różnego rodzaju happeningi, koncerty, kończąc 
na oczekiwanych przez cały rok dniach miasta. Podobnie scenariusz przedstawia się w tym roku.
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Co z prywatyzacją Jastrzębskiej Spółki
Węglowej, czy jest przesądzona ? 

Wydaje się, że to sprawa przesądzona, chociaż 
wszystko się może zdarzyć. Upublicznienie akcji 
JSW to interes pracowników, którzy dzwonią, py-
tają się, czy są na listach uprawnionych do odbio-
ru akcji Skarbu Państwa, ale też dla firmy, dla któ-
rej jest to najlepszy okres na to przekształcenie 
własnościowe. Właśnie w tym momencie akcje 
Spółki mogą osiągnąć bardzo wysokie notowa-
nia. 

Do kogo będzie należała 
Spółka po prywatyzacji? 

Wyciągamy wnioski z tego, co się dzieje w kopalni 
„Bogdanka”. Zresztą, to my pomogliśmy zabloko-
wać jej przejęcie przez niezależnego inwestora. 
Co do JSW to są zobowiązania właściciela, że 
Spółka pozostanie pod kontrolą Skarbu Państwa. 
Nie wszyscy mają do tych zobowiązań zaufanie, 
ze względu na zmianę rządów czy opcji polity-
cznej. Dlatego gotowe są rozwiązania w statucie 
firmy, które nie pozwolą w przyszłości na taką sy-
tuację, jak w „Bogdance”. To zapewni władztwo 
Skarbu Państwa nad JSW. 

Czy są potrzebne dodatkowe umowy 
społeczne pomiędzy związkami 
zawodowymi a rządem w tej kwestii? 

Moim zdaniem takie porozumienia są zbyteczne, 
ale jeśli strona społeczna lepiej by się z tym czuła, 
mając  takie umowy, to musi się dogadać z wła-
ścicielem – Ministerstwem Skarbu Państwa czy 
Ministerstwem Gospodarki i tam te umowy za-
wrzeć. Z punktu widzenia formalno-prawnego te 
sprawy już są załatwione. 

Duże zamieszanie wywołuje 
sposób podziału akcji? 

Średnio na pracownika znajdującego się w grupie 
uprawnionych, tzn. pracującego w Spółce w mo-
mencie jej komercjalizacji w 1993 roku, przypada 
31,7 akcji. Reszta obecnie zatrudnionych, na po-
dstawie wyjątkowego rozwiązania przyjętego 
przez Ministerstwo Skarbu Państwa, otrzyma 60 
proc.  akcji pracownika uprawnionego, co daje 
średnio ok. 19 akcji. Ich wartość zostanie usta-
lona w momencie wybicia dzwonka na giełdzie 
i będzie uzależniona od stażu pracy w firmie. 
W interesie nas wszystkich jest to, aby była ona 
jak najwyższa. 

Obawiam się, że działania liderów związkowych, 
polegające na zablokowaniu procesu prywatyza-
cji, wysyłaniu złych informacji do załogi i pod-
grzewaniu atmosfery w firmie mogą doprowadzić 
do tego, że akcje odnotują niższą wartość. Na 

przykład zamiast 1000-1500 zł ich cena spadnie 
i pracownicy będą niezadowoleni. A pamiętajmy, 
że inwestorzy przyglądają się nam i patrzą, co 
dzieje się w Spółce. 

Czyli wszyscy obecnie zatrudnieni 
dostaną akcje. Nie będzie podziału 
na lepszą i gorszą część załogi? 

Tak, wszyscy obecnie zatrudnieni pracownicy 
otrzymają akcje. Akcje otrzymają także emery-
towani pracownicy spółki, którzy spełnili podsta-
wowe wymagania formalne – pracowali w firmie 
co najmniej 10 lat i złożyli w 1997 roku oświa-
dczenie o chęci nabycia akcji. To warunki konie-
czne. To jest szczególne rozwiązanie i jak dotąd 
nowatorskie w polskiej historii prywatyzacji. 
Wśród uprawnionych znajduje się ok. 47 tys. pra-
cowników (ponad 10 tys. pracuje nadal, reszta to 
emeryci). Ta grupa ludzi otrzyma potężne pienią-
dze, które wpłyną do lokalnego krwioobiegu go-
spodarczego. Około 13,5 tys. obecnie zatrudnio-
nych pracowników, to ci którzy są nieuprawnieni 
ustawowo do otrzymania akcji, ale wciąż pracują 
w naszej spółce i budują wartość tej firmy. Na 
podstawie szczególnego rozwiązania ministerstw 
i zarządu JSW – oni również dostaną darmowe 
akcje. 

Czy  będzie od razu 
można sprzedać akcje? 

Przez pierwsze dwa lata jest blokada sprzedaży. 
Wiemy, że jednak część pracowników chce te ak-
cje spieniężyć jak najszybciej. Nie zachęcam do 
tego, aby sprzedawać je byle jak i byle komu na 
podstawie jakiś ulotek, które znajdują się 
w skrzynkach. Lepiej dogadać się z instytucjami 
finansowymi, z dużymi bankami, które będą 
chciały stworzyć specjalny system kredytów pod 
zastaw posiadanych akcji. Robimy to po to, aby 
pracownicy nie byli później rozżaleni, że sprzedali 
te papiery wartościowe za kilka tysięcy, zamiast 
za kilkadziesiąt. Po upływie dwóch lat będzie je 
można sprzedać na giełdzie za pośrednictwem 
biura maklerskiego. Przypominamy, że rzeczy-
wistą i początkową wartość akcji pracownicy JSW 
poznają w dniu debiutu. Zalecamy więc rozwagę i 
cierpliwość. 

Jednym z warunków znalezienia się 
w grupie pracowników uprawnionych 
było złożenie oświadczenia chęci 
otrzymania akcji, w wymaganym 
terminie. Co z tymi, którzy 
nie złożyli takiej deklaracji? 

Zgodnie z prawem są pracownikami nieupra-
wnionymi. Oczywiście są przypadki pracowni-
ków, którzy nie złożyli takiego oświadczania. Bę-
dziemy je indywidualnie rozpatrywać. W tych 

sprawach już wpływają pisma poszczególnych 
osób. Jednak rozważając je musimy konsultować 
się z prawnikami, aby wszystko było w porządku 
od strony formalnej. 

Emeryci też dostaną akcje? 
Taki jest system prawny. Również i oni pracowali 
w Spółce i budowali jej wartość. 

W jaki sposób pracownicy firmy, 
posiadacze akcji, będą mieć wpływ 
na zarządzenie JSW? 

Pracownik mający akcje, będzie mógł wziąć 
udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 
Otrzyma prawo zabrania głosu, zadawania py-
tań. Jeśli pracownicy zgrupują akcje w większe 
pakiety, to nie jest wykluczone, że będą mieć 
przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Istotne jest 
to, iż załoga zacznie utożsamiać się z firmą 
w większym stopniu, niż dotychczas. Otrzyma 
możliwość bezpośredniego wpływu na Spółkę, 
podczas walnego zgromadzenia. Być może na ta-
kie posiedzenie wynajmiemy nową halę widowi-
skowo-sportową, żeby pomieścić wszystkich 
chęt-nych. Jak dotąd to Skarb Państwa podej-
muje decyzje, ale to ma się zmienić, bo głos de-
cydujący otrzyma większość. Tego wszystkiego 
będziemy musieli się wszyscy uczyć. 

Czy wzburzenie na kopalniach i groźba 
strajku generalnego to dobry czas na 
prywatyzację? 

Mamy wrażenie, że związki zawodowe tak napra-
wdę nie chcą prywatyzacji. Liderzy związkowi bo-
ją się o swoje pozycje. Natomiast dla samej firmy 
jest to najlepszy okres do wejścia na giełdę. 
Nigdy nie było tak dobrego okresu w historii 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jak teraz. Na gie-
łdę kieruje się firmy w najlepszym momencie po 
to, aby były, jak najwięcej warte. Jeśli będzie zła 
sytuacja przedsiębiorstwa to nie ma sensu prze-
prowadzać prywatyzacji, bo wtedy akcje będą 
warte grosze. 

Z wiązki zawodowe były, są i będą w górnictwie. 
O tym, że nasi liderzy mają gorący temperament, 
to wszyscy wiedzą.  

  Czy zdaniem Pana działania związków 
zawodowych to desperacka próba 
zablokowania wejścia JSW na giełdę? 

Mam takie podejrzenia, że tak może być, w przy-
padku niektórych liderów związkowych. Jednak 
pamiętajmy, że znajdują się wśród nich również 
mądrzy ludzie, którzy zdają sobie sprawę z sytua-
cji i tego, że proces przemian w Polsce jest nie-
unikniony. Kiedyś, tak naprawdę, związki zawo-
dowe zadecydowały, że nie będzie w kraju syste-
mu komunistycznego. Zmieniono ustrój po to, 
abyśmy mieli do czynienia z gospodarką rynko-
wą. A jej główną cechą jest rozproszony akcjona-
riat zamiast jednego – typowo państwowego. Za-
chęcam wszystkich, aby rzeczywiście działali na 
rzecz pracowników, a nie własnych korzyści i ut-
rzymania pozycji. 

A postulat związków zawodowych 
o 10 proc. podwyżce płacy zasadniczej? 

Już od stycznia mówimy, że jesteśmy skłonni ro-
zmawiać o podwyżkach wynagrodzeń. Nie sprz-
eciwiamy się wzrostowi wynagrodzeń w części 
stałej. Proponujemy podwyżkę w części stałej na 
poziomie osiągniętym w Kompanii Węglowej, 
a więc o około 6%. Oprócz tego chcemy też - op-
rócz tego wynagrodzenia w części stałej - wdro-
żyć model  płacowy, który dawałby nam możli-
wość dodatkowego wynagradzania tych, którzy 
nie boją się podejmować decyzji, najciężej pracu-
ją i wpływają na wzrost wartości firmy. Nowy mo-
del wynagradzania przewiduje podwyżki w części 
ruchomej zależnej od efektywności, zwiększenie 
wynagrodzenia może być więc znaczące. Część 
ruchoma pensji ma stanowić ok. 10-15 proc. 
Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę uwarunko-
wania naturalne, geologiczne panujące na stano-
wisku pracy. Nie ma mowy „karania” za coś, co 
nie jest winą górników, co jest od nich niezależ-
ne. To jest nasza propozycja, możemy nad nią dy-
skutować. Chcemy określić nowy standard, który 
wynagrodzi najciężej pracujących. Proponowane 
przez nas rozwiązanie jest lepsze i na dzisiaj, i na 
przyszłość, bo będzie stymulowało do uczciwej 
pracy i do odpowiedzialności za Spółkę. 

Nie straszyć 
prywatyzacją
Jastrzębska Spółka Węglowa 
przygotowuje się do debiutu giełdowego. 
Zarząd Spółki przekonuje, że to bezpieczny 
sposób na przeprowadzenie upublicznienia firmy. 
Padają również zapewnienia, że nie ma mowy 
o zwolnieniach pracowników, a władztwo 
Skarbu Państwa nad Spółką jest przesądzone. 
Sytuacja jest napięta, bo nadal nie ma 
ostatecznego porozumienia ze związkami 
zawodowymi i ciągle istnieje groźba 
strajku generalnego w kopalniach. 
O tych i innych sprawach mówi 
prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
Jarosław Zagórowski
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Ostatnio zrobiło się głośno o Jastrzęb-
skiej Spółce Węglowej z powodu jej plano-
wanego debiutu na giełdzie i protestów 
organizacji związkowych tej Spółki. Ale też 
JSW została zaliczona do 500 najbogat-
szych firm w Polsce. W rankingu tygodnika 
"Polityka" uplasowała się na wysokim, 18 
miejscu. Gazeta odnotowała spektakularny 
awans JSW z 42 miejsca, zajmowanego 
w 2009 roku na 18 w roku 2010. Nic zatem 
dziwnego, że wejście Grupy JSW na parkiet 
warszawskiej giełdy budzi duże emocje 
i zainteresowanie, bo też w grę wchodzą 
całkiem niemałe pieniądze i potencjalne 
zyski. 

Trochę historii 

Historia Grupy JSW zaczęła się w roku 
1993, kiedy doszło do połączenia siedmiu 
niezależnych kopalń: „Borynia”, „Jastrzę-
bie”, „Krupiński”, „Morcinek”, „Moszcze-
nica”, „Pniówek” i „Zofiówka”. Rok później 
połączono kopalnie „Jastrzębie” z kopalnią 
„Moszczenica” („Jas-Mos”). Jastrzębska 
Spółka Węglowa, już u progu swojej dzia-
łalności, nie ograniczała się tylko do rynku 
węgla. Przejawem właśnie takiej polityki 
było, w roku 1996 , powołanie przez nią do 
życia Spółki Akcyjnej Polski Koks, w której 
ma 52 % akcji. W roku 2003 nastąpiło 
powiększenie Grupy JSW o Koksownię 
„Przyjaźń”, a w 2008 roku o Kopalnię „Bu-
dryk”. W 2011 roku powstała zintegrowana 
Kopalnia „Borynia-Zofiówka”, która ma 
w ciągu kolejnych dwóch lat być powię-
kszona o Kopalnię „Jas-Mos”. Obecnie trwa 
proces wniesienia Kombinatu Koksochemo-
cznego Zabrze do Grupy JSW. Docelowa ma 
nastąpić centralizacja sprzedaży, mar-
ketingu i logistyki wszystkich produktów 
Grupy. 

Obszar działalności 

Wydobycie węgla odbywa się w Górno-
śląskim Zagłębiu Węglowym. Obecnie JSW 
posiada dostęp do 552 mln ton tego złoża. 
Produktu Grupy znajdują klientów w Pol-
sce, ale też również Niemczech, Austrii, 
Czechach, na Słowacji, w Rumunii i na Wę-
grzech. Wśród największych zewnętrznych 
odbiorców węgla koksowego oferowanego 
przez Grupę są: ArcelorMittal Poland, Kom-
binat Koksochemiczny Zabrze, U.S. Steel 
Kosice, Węglokoks, Voestalpine Stahl, 
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria, 
Koksownia Częstochowa Nowa 
i Moravia Steel. Poza odbior-
cami zewnętrznymi, najwięk-
sza cześć sprzedanego przez 
Grupę węgla jest dostarczana 
do Koksowni Przyjaźń na po-
trzeby działalności koksowni-
czej Grupy. 

Strategia rozwoju 

Głównym celem Grupy JSW jest dalsze 
umocnienie wiodącej pozycji na rynku wę-
gla koksowego i koksu w Unii Europejskiej 
oraz maksymalne zwiększenie zysków i pły-
nności finansowej. Jest to niezbędne w celu 
dalszego rozwoju firmy i zwiększenia jej 
wartości, co będzie mieć duże znaczenie dla 
posiadaczy akcji. W kopalniach JSW już 
rozpoczęte są inwestycje, które zapewnią 
sięganie do pokładów węgla na większych 
głębokościach (ekspansja pionowa), a tak-
że udostępnienie złóż sąsiadujących z obe-
cnie prowadzoną działalnością wydobyw-
czą (ekspansja pozioma). 

Ekspansja pionowa ma na celu 299 mln 
ton zasobów operatywnych zalegających 
na głębszych poziomach w istniejących już 
kopalniach. Obecne plany inwestycyjne się-
gają 2035 roku, a szacunkowy koszt reali-
zowanych i planowanych inwestycji to 
2 812,9 mln zł (do tej pory zainwestowano 
już ok. 552 mln zł). Przez ekspansję pozio-
mą kopalń Grupa planuje zintegrowanie 
nowych obszarów eksploatacji sąsiadują-
cych z istniejącymi obszarami wydobyw-
czymi. Dzięki ekspansji poziomej zostaną 
zagospodarowane zasoby operatywne 
o wielkości 211,8 mln ton. Plany inwe-
stycyjne sięgają 2045 roku, a ich szaco-
wany koszt to ok. 6 969,1 mln zł (do tej pory 
zainwestowano już ok. 190 mln zł).

Wyniki finansowe 

W 2010 r. JSW znacząco poprawiła 
wyniki finansowe w stosunku do 2009 r., 
w którym kryzys gospodarczy wpłynął 
zarówno na zapotrzebowanie na produkty 
Spółki oraz ich rynkowe ceny. Działania 

Jastrzębska Spółka Węglowa 
jest największym producentem węgla 
koksującego w Unii Europejskiej. 
Ze względu na osiągane wyniki 
finansowe określana jest „lokomotywą” 
polskiej gospodarki. Obecnie Spółka jest 
w trakcie przygotowania do debiutu 
giełdowego, co wielu uznaje za moment 
przełomowy w jej historii. Plany rozwoje 
JSW na długo zapewnią dostęp do 
czarnego złota, co będzie z korzyścią 
dla Polski, Spółki, pracowników 
i społeczności lokalnej.

L O K O M O T Y W A P O L S
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podęte przez Spółkę mające na celu restru-
kturyzację i redukcję kosztów pozytywnie 
przełożyły się na wyniki osiągnięte w minio-
nym roku. 

W ubiegłym roku Grupa wyprodukowała 
ok. 13,3 mln t węgla, a sprzedała ok. 13,1 
mln ton (z czego 9,2 mln ton odbiorcom 
zewnętrznym). W roku 2009 odpowiednio - 
11,4 mln ton i 9,2 mln ton. Wartość przy-
chodów ze sprzedaży zewnętrznej węgla 
w 2010 r. wyniosła ponad 4 mld zł i stano-
wiła ok. 55% wartości sprzedaży Grupy 
JSW. W 2009 r. sprzedaż węgla miała 
wartość 2,9 mld zł 

Przychody ze sprzedaży koksu i węglo-
pochodnych w 2010 roku wyniosły ponad 
3 mld zł co dało ok. 42% przychodów 
Grupy. Rok wcześniej było to odpowiednio - 
1,4 mln zł i 31%. 

Ponadto Spółka pracuje nad zwiększe-
niem samowystarczalności w zakresie 
energetycznym. Koszty energii są jednym 
z kluczowych kosztów produkcji węgla i ko-
ksu. Obecnie około 98% zapotrzebowania 
na ciepło oraz 66% zapotrzebowania na 
energię elektryczną pokryte jest z własnych 
źródeł. JSW pracuje nadal nad poprawą 
tych wskaźników poprzez zwiększenie pro-
dukcji energii elektrycznej pochodzącej 
z metanu, gazu koksowniczego z zakładów 
koksowniczych oraz niskokalorycznych pa-
liw z przerobu węgla. 

W I kwartale 2011 r. Grupa odnotowała 
wzrost kluczowych wyników finansowych. 
JSW ze sprzedaży węgla uzyskała niemal 
2 mld zł – rok wcześniej niecałe 1,2 mld zł. 
Łączny wolumen sprzedanego węgla 
w I kwartale 2011 r. wyniósł 3,5 mln ton 

(z czego 2,4 mln t odbiorcom zewnęt-
rznym). W I kwartale 2010 r. było to 3,3 mln 
z czego 2,3 mln ton sprzedano na zewnętrz. 
Ponadto Grupa odnotowała podobny do 
ubiegłorocznego wolumen sprzedaży ko-
ksu tj. 0,7 mln ton osiągając z tego tytułu 
940 mln zł przychodów. Rok wcześniej było 
to 616 mln zł. Wzrost wartości wyników to 
m.in. efekt wzrost cen rynkowych zarówno 
węgla, jak i koksu. 

Ile warta jest JSW? 

To pytanie zadają sobie przyszli akcjo-
nariusze firmy. Od ogólnej wartości Spółki 
zależeć będzie cena jednej akcji, czyli suma 
pieniędzy przynależna z tytułu jej posia-
dania. Dziennik Rzeczpospolita oszacował 
tą wartość na ok. 10 mld zł. Ale nieoficjalnie 
pojawia się też i inne liczby. Zamykają się 
w przedziale pomiędzy 12-24 mld zł. O tym 
jaka będzie wartość akcji zadecydują no-
towania na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Jednak duże znaczenie 
będą mieć wyniki finansowe firmy osiągane 
w ostatnim czasie, plany inwestycyjne, sy-
tuacja na rynku węgla i koksu oraz - oczy-
wiście - nastroje społeczne wśród załogi. 
Wiadomo, że protesty, niepokoje z tym 
związane i zatrzymanie produkcji odbiją się 
negatywnie na wartości JSW. A wtedy za-
równo inwestorzy, ale też i załoga firmy 
straci, bo akcje osiągną mniejszą wartość. 

Artykuł napisany na podstawie 
opracowania NBS Communications 
i informacji z JSW

IK I E J G O S  P O D A R K

ul.Wrocławska 8 paw. 728

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 4711393
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Zysk netto (mln PLN)

806

1 502

(669)

2008 2009 2010

 

315%

1 kw. 2010 1 kw. 2011

Sprzedaż (mln PLN)

2 267

1 484

Zysk netto (mln PLN)

1 kw. 2010 1 kw. 2011

619

149

Podstawowe wyniki finansowe 
Grupy JSW w latach 
2008, 2009, 2010

Podstawowe wyniki finansowe 
Grupy JSW 
w I kw. 2010 r. Ii kw. 2011 r.

Źródło: Spółka , wg MSSF Katarzyna Barczyñska
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Czyli nie ma szansy na dogadanie się 
pomiędzy związkami, a zarządem bez 
wprowadzenia motywacyjnego 
systemu wynagrodzeń? 

Nie da się czegoś wprowadzić połowicznie. Albo 
wprowadzamy cały system - ze wzrostem płac 
również w części stałej - albo nie wprowadzamy 
go w ogóle. Jeśli nie będzie zgody liderów zwią-
zkowych to będziemy mieli takie pensje, jakie 
mamy dotychczas. 

Czy wprowadzenie tego systemu
nie naruszy bezpieczeństwa pracy? 

To jest niezwykle istotny element. Bardzo na nie-
go uważaliśmy tworząc nowy system płacowy. 
Chodzi o to, aby ludzie w pogoni za pieniędzmi 
nie pozabijali się. Bezpieczeństwo jest najwa-
żniejsze. Na jego straży stoi system prawny. Pra-
wo ma być przestrzegane.

Czy normy, które zamierzacie 
wprowadzić na poszczególnych 
stanowiskach pracy nie są zbyt 
wysokie, niemożliwe do osiągnięcia? 

Normy będą ustalać pracownicy i ich przełożeni.
  

Jednak strajk generalny jest realny? 
Myślę, że liderzy związkowi zdają sobie sprawę że 
strat, na jakie narażają Spółkę. Powinni wiedzieć, 
że grożą im problem od strony prawnej. Takie 
działania mogą być traktowane przez sądy, jako 
szkoda ekonomiczna, bo narażają firmę na powa-
żne straty. 

Jakie mogą być konsekwencje 
strajku dla pracowników? 

Za strajk pracodawca nie płaci. Zarząd, na bazie 
prawnej, będzie dochodził tego, czy została spo-
wodowana szkoda na majątku Skarbu Państwa, 
gdyż naszym zdaniem forma zapowiadanego 
protestu jest nieadekwatna do oczekiwań. Rozu-
miem strajki generalne, w przypadku likwidowa-
nych firm i obrony miejsc pracy, ale strajk o 10 
proc. podwyżki w takim, bądź innym systemie 
wynagradzania, jest dla mnie pewnego rodzaju 

kuriozum. Bo przecież my nie mówimy „NIE” pod-
wyżkom. Chcemy dać około 6 proc. w wynagro 
dzeniu zasadniczym. To uczciwa propozycja. 
W przypadku uznania strajku za niezgodny z pra-
wem, odpowiedzialność spadnie na organizato-
rów. Poza tym nie może być tak, że osobom chcą-
cym pracować będą  blokowane miejsca pracy. 

Czy uważa Pan, że liderzy 
związkowi manipulują pracownikami, 
wykorzystując trudny czas wejścia 
na giełdę? 

Tak, to się odbywa od wielu, wielu lat. Posłużmy 
się przykładem stoczni, w której manipulowano 
pracownikami. Mówiono im, że mają nad sobą 
parasol polityczno-związkowy, a stocznia to kole-
bka „Solidarności” i zawsze będzie istnieć. I co się 
stało? Dziś jej nie ma. Dlaczego? Bo stocznia nie 
przystosowała się do rzeczywistości ekonomi-
cznej, do rynku. Nie zrozumiano tego, że w Chi-
nach i Korei produkuje się taniej statki. Obiecy-
wano ludziom gruszki na wierzbie. Spółka musi 
patrzeć na to, co się dzieje wokół niej, jakie są 
możliwości rozwojowe firmy, a nie bawić się 
w ideologię sprzed dwudziestu lat. 

Czy w JSW ma miejsce 
podobne zjawisko? 

Mam obawy, że tak.  Jest też grupa związkowców 
odpowiedzialnych, którzy doskonale rozumieją 
sytuację. Oni często są zastraszani i szantażo-
wani przez działaczy, którzy przez lata funkcjo-
nują na stanowiskach związkowych. 

Związkowcy rozpowszechniają różne, niepra-
wdziwe, opinie, np., że z 22  tys. pracowników 
pozostanie 2 tys. To jest absolutną bzdurą, 
rozgłaszaną głównie na Kopalni „Zofiówka” przez 
pana Brudzińskiego. Nie myślimy o zwiększeniu 
zakresu zadań wykonywanych przez firmy ze-
wnętrzne. Nigdy nie było mowy o tym, aby ilość 
pracowników Spółki zmniejszać. Dementuję też, 
że zarząd JSW ma otrzymać jakieś korzyści z ty-
tułu prywatyzacji firmy. Zarząd o takie korzyści 
się nie ubiegał, ani nikt z nami na ten temat nie 
rozmawiał. Prawo nie przewiduje indywidualnych 
korzyści dla członków zarządu. Jesteśmy trakto-
wani tak samo, jak reszta załogi. Nie mamy na-

wet uprawnień do otrzymania akcji, nie praco-
waliśmy w JSW w 1993 roku. Rozpowszechniane 
są głupie oszczerstwa, że niejako zostaniemy 
milionerami po przeprowadzeniu procesu pry-
watyzacji. 

Uważa Pan, że związki zawodowe 
nie są reprezentantem rzeczywistych 
interesów załogi? 

Mam obawy, że nie zawsze. Są też sytuacje, gdzie 
głos liderów związkowych jest ważny i oddaje po-
glądy załogi. Ale na tych stanowiskach, w wielu 
przypadkach, nie dochodzi od lat do zmian. To 
powoduje, że część liderów jest daleko od załogi. 
Oni nie zawsze są wyrazicielami tej woli, tylko 
bardziej swoich opinii, swoich przyzwyczajeń. 

Z referendum wynika, że większość 
załogi sprzeciwia się prywatyzacji? 

To zależy od tego, jak się ten proces przedstawia. 
Załogę straszy się prywatyzacją i nie wiadomo, co 
się pod tym słowem kryje, nie tłumaczy się na 
czym polega i traktuje negatywnie. Straszy się 
zwolnieniami, co jest nieprawdą, bo my akurat 
będziemy potrzebować ludzi. Nie mówi się, że to 
upublicznienie to bezpieczne wejście Spółki na 
giełdę, z zachowaniem kontroli Skarbu Państwa. 
Gdyby teraz zapytać pracowników referendum 
inaczej by wyglądało. Pracownicy boją się zmian, 

ale to naturalne, bo każdy z nas boi się zmian. 
Jeśli zrozumie się po co one są, jakie są ich plusy 
i minusy, to wtedy całkiem inaczej podejmuje się 
decyzje, a nie tylko na podstawie przesłanek lide-
rów związkowych.
 

Możliwe jest porozumienie 
związki zawodowe – zarząd? 

Oczywiście. Mocno w to wierzę. Nie boimy się po-
rozumień, nie baliśmy się dać gwarancji zatru-
dnienia na 10 lat. Nam pracownicy w firmie są po-
trzebni. Nie boimy się o to, że tu zabraknie pracy. 
Zaproponowaliśmy przecież rozwój firmy i ko-
palń. To najważniejsze porozumienie - o gwaran-
cjach zatrudnienia dla załogi - podpisaliśmy. 
Wszystko jednak, tak naprawdę, zależy od efe-
ktywności Spółki. Jeśli firm jest „na kroplówce” to 
i tak żadne gwarancje nie pomogą. 

Warto zauważyć, że zarząd podpisał to poro-
zumienie, a strona społeczna tylko je parafowała. 
Nie chciała podpisać dokumentu, który wyne-
gocjowała i była z niego zadowolona! Nie wiemy 
do dzisiaj dlaczego tak się stało? Został on prze-
cież wynegocjowany przez liderów związkowych 
i wiemy, że jest korzystny dla pracowników.  
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Prywatyzacja Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej jest już przesądzona?

Mam nadzieję, że nie jest przesądzona. Nie wszy-
stkie sprawy interesujące załogę są załatwione. 
Chodzi o postulat wzrostu wynagrodzeń i akcje 
dla pracowników, przede wszystkim tych nie-
uprawnionych oraz o zapewnienie władztwa kor-
poracyjnego Skarbu Państwa nad Spółką. Chcę 
przypomnieć, że załoga, wypowiedziała się 
w kwietniu br., że jest przeciwko prywatyzacji 

Związki zawodowe są przeciwko 
prywatyzacji JSW?

Jeżeli prywatyzacja odbędzie się według zapisów 
Strategii Rozwoju Górnictwa Węgla Kamiennego 
w latach 2007 – 2015, to nie mamy nic przeciwko. 
Jednak pod warunkiem przeznaczenia pieniędzy 
uzyskanych z tego tytułu na inwestycje w JSW, 
oraz uregulowania sytuacji prawnej pracowników 
i zachowania ponad 50 proc. akcji w rękach Ska-
rbu Państwa. Przy spełnieniu tych warunków na-
sze centrale związkowe wyraziły zgodę na pry-
watyzację. Nasz protest ma na uwadze to, aby 
rząd dochował tego, do czego się zobowiązał. 

Uzgodniliście porozumienie z zarządem 
JSW, w dniu 5 maja, i wicepremier 
Pawlak uruchomił proces 
wchodzenia Spółki na giełdę. 
Jak się do tego odniesiecie?

To porozumienie jest naszym dużym sukcesem. 
Doszliśmy do gwarancji 10-letniego okresu zatru-
dnienia, w przypadku prywatyzacji firmy. Podczas 
rozmów udowodniliśmy, że w razie realizacji pla-
nów rozwojowych firmy pracowników trzeba bę-
dzie jeszcze zatrudnić, a nie zwolnić. 

Dlaczego więc ograniczyliście się 
tylko do parafowania, 
a nie podpisania tego porozumienia?

Zgadza się, dokument został przez nas parafo-
wany. Jak nie dojdzie do prywatyzacji to i tak nie 
będzie miał on mocy prawnej i będzie nieważny. 
Chodzi też o to, żeby podpisać porozumienie ca-
łościowe, które obejmowałoby nie tylko gwa-
rancję zatrudnienia, ale też środki na konieczne 

inwestycje w JSW. Na dzień dzisiejszy mamy po-
trzebne fundusze, jednak trzeba myśleć o przy-
szłości. Po co później sięgać po kredyt, przecież 
na te cele są pieniądze z prywatyzacji. 

Uzyskaliście gwarancję 10 lat 
zatrudnienia dla pracowników 
i mimo to nie podpisaliście tego 
porozumienia, dlaczego?

Te gwarancję są ważne tylko w przypadku upubli-
cznienia Spółki. Jeśli do tego nie dojdzie, to nie 
mają znaczenia. Przed nami jeszcze kolejne ro-
zmowy, do których próbujemy zmusić stronę rzą-
dową. 

Uważa Pan, że na dzień dzisiejszy 
władztwo korporacyjne Skarbu 
Państwa nad Spółką nie jest 
zapewnione? 

Nie jest zapewnione. Obawiamy się kazusu Kopa-
lni „Bogdanka”, gdzie po roku czasu Skarb Pań-
stwa posiadał ok. 2 proc. akcji, a decyzje o przed-
siębiorstwie podejmowały prywatne osoby.
Staramy się doprowadzić do porozumienia społe-
cznego pomiędzy przedstawicielami związków 
zawodowych, rządu, a także zarządu firmy w celu 
zagwarantowania tego, że JSW zostanie w rę-
kach Skarbu Państwa.

Czy prawo do akcji mają tylko osoby, 
które pracowały w Spółce 
w roku 1993, w momencie jej 
komercjalizacji?

Zgodnie z prawem tak jest. Uważamy, ze praco-
wnicy zatrudnieni po tej dacie również powinni 
otrzymać akcje, ponieważ przyczynili się do roz-
woju firmy. Minister Skarbu Państwa obiecał 
nam, że pracownicy nieuprawnieni mogą otrzy-
mać takie akcje. Staramy się podpisać z Minister-
stwem Skarbu Państwa porozumienie społeczne 
potwierdzające te obietnice i dające pracowni-
kom gwarancje prawne otrzymania tych akcji. 
Wszelkie ulotki czy informacje zamieszczone 
w środkach masowego przekazu nie są pewne. 
Przecież minister czy ekipy rządowe zmieniają 
się, a już w październiku są wybory. 

Nie zamierzacie odejść od żądania 
10 proc. wzrostu płacy zasadniczej?

W 2009 roku, roku kryzysowym, pracownicy 
przyjęli decyzję zarządu Spółki o uszczupleniu 
swoich wynagrodzeń, aby pomóc firmie. W kolej-
nym roku praktycznie podwyżki wynagrodzeń nie 
było. Zarząd JSW sam obiecywał, że zwróci 100 
mln zł pracownikom. Otrzymaliśmy tylko jedno-
razową premię, na którą przeznaczono 34 mln zł. 
Kiedy przedsiębiorstwo uzyskuje potężne zyski to 
uważamy, ze 10 proc. wzrost wynagrodzenia za 
rok ubiegły i obecny pracownikom się należy. 
Zwłaszcza, że firmę stać na wypłacenie tej pod-
wyżki. 

A co ze zgodą na częściowo 
motywacyjny system wynagrodzeń?

My już mamy system motywacyjny wynagro-
dzeń. Być może należy go poprawić, ale nie 
w sposób zaproponowany przez zarząd Spółki. 
Projekt wprowadzenia tego systemu został opu-
blikowany i spotkał się z wielkimi pretensjami ze 
strony załogi. Uznała ona go za krzywdzący i nie-
sprawiedliwy. Kiedyś już tak było, że górnicy, za 
lepsze pieniądze, ryzykowali swoim życiem 
i zdrowiem. Chcemy systemu motywacyjnego, 
ale zrównoważonego. Takiego, który pozwoli wy-
konać plan przy zachowaniu bezpieczeństwa dla 
pracowników. 

Na jakiej płaszczyźnie widzicie 
największe niebezpieczeństwo 
związane z wprowadzeniem sytemu 
motywacyjnego?

Chodzi o to, że za wykonanie dodatkowych zadań 
pracownicy dostaną premie, a za normalną soli-
dną pracę można otrzymać niższe wynagrodze-
nie. Nie zawsze też warunki geologiczne są takie 
same na różnych stanowiskach, a więc trudno 
o realne porównanie efektów pracy. W przypadku 
niesprzyjających warunków pracownik może 
mieć nawet o 1 tys. zł mniej, niż jego kolega na 
podobnym stanowisku w innym miejscu. Z tym 
się nie zgadzamy. 

Często zwracaliście uwagę na 
bezpieczeństwo pracy. 
Jak widzicie ten problem?

Staramy się bardzo ściśle przestrzegać prawa 
pracy. I bardzo nam przykro, że w pewnym mo-
mencie pan prezes Zagórowski powiedział, że je-
steśmy sabotażystami gospodarczymi.

Zgada się Pan z tym stwierdzaniem?
Nie, nie zgadzam. Kiedy ogłosiliśmy tzw. strajk 
włoski chcieliśmy uzmysłowić pracownikom jak 
wiele ryzykują łamiąc przepisy BHP i, że nie tylko 
pieniądz się liczy, ale także zdrowie i życie lud-
zkie. W naszej Spółce sporo jest wypadków, jak 

na przykład ostatnio na Kopalni „Krupiński”, a po-
winno liczyć się przede wszystkim zdrowie i życie 
pracowników. 

Uważa Pan, że przepisy BHP nie są 
- w kopalniach, pod ziemią - 
przestrzegane?

Często są naruszane. Bardzo krzywdzące jest 
stwierdzenie zarządu JSW, że trzeba płacić lu-
dziom za pracę, a nie za przychodzenie do niej. 
Górnik pod ziemią chce wykonać zadanie i często 
obchodzi przepisy BHP. Liczy się tylko to, byle wy-
konać zadanie. Można tu użyć porównania do po-
śpiechu w ruchu drogowym, kiedy kierowca sza-
fuje swoim życiem i innych ludzi. Podobnie jest 
pod ziemią, żeby wykonać zadanie próbuje się 
obejść przepisy. 

Czy związki zawodowe przekazują 
pracownikom całą prawdę 
o sytuacji Spółki?

Przekazujemy wszystko to, co wiemy. Zarząd od 
dwóch lat praktycznie założył embargo wiadomo-
ści na temat sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Spółki. Nasza wiedza pochodzi ze źródeł trzecich. 
Staramy się jak najczęściej informować załogę na 
temat firmy. To z naszej inicjatywy odbyła się de-
bata podczas sesji Rady Miasta. Wydajemy też 
biuletyny, organizujemy masówki. 

Czy związki zawodowe, 
działające w JSW, są rzeczywistym 
reprezentantem interesów załogi?

Trudno określić, że całej. W referendum 5 proc. 
załogi poparło przecież prywatyzacje, ale oni 
wkrótce odchodzą na emerytury. Jeśli chodzi 
o postulat podwyżki, to każdy chce więcej zarobić 
począwszy od górnika, a na kadrze kierowniczej 
skończywszy. W tym względzie na pewno repre-
zentujemy wszystkich. 

A jak Pan się odniesie do zarzutów, 
że przywódcy związkowi bardziej 
reprezentują siebie i własne interesy 
niż załogę ?

Nie wiem, jaki interes pan prezes Zagórowski ma 
na myśli, bo to on wyznaje tego typu poglądy. 
Wytoczył wojnę przeciwko działaczom związko-
wym, inicjując dyskusję, żeby wyprowadzić zwią-
zki poza zakłady pracy. Nasz ruch związkowy jest 
tak naprawdę słaby. W Polsce jest to 15 proc. za-
trudnionych, w krajach zachodnich od 75 – 80 
proc. Fakt, ze jesteśmy bardzo mocni w górnic-
twie, gdzie wskaźnik ten sięga do 100 proc. Świa-
dczy to o tym, że górnicy ufają nam, bo nigdy na 
nas się nie zawiedli, gdyż zawsze staramy się mó-
wić do końca prawdę. 
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Jastrzębska Spółka Węglowa 
stoi u progu debiutu giełdowego. 
Prywatyzacja budzi ogromne zainteresowanie 
załogi, ale też i obawy przed nadchodzącymi 
zmianami. Związki zawodowe JSW 
są w trakcie negocjacji nad podwyższeniem 
wynagrodzeń pracownikom. 
Groźba strajku generalnego jest ciągle aktualna. 
O bieżącej sytuacji w Spółce mówi rzecznik 
prasowy Międzyzakładowego Komitetu 
Protestacyjno-Strajkowego 
JSW Piotr Szereda



Przed wami negocjacje 
z zarządem firmy. 
Czy jesteście w stanie osiągnąć 
porozumienie, konsensus?

Ale jak najbardziej tak. Nieraz negocjowaliśmy 
z różnymi zarządami JSW i zawsze potrafiliśmy 
się dogadać. Tak drastycznych sytuacji jak obe-
cnie, doprowadzenie do strajku włoskiego, nie 
było. Można wprawdzie zmanipulować garść pra-
cowników, ale nie prawie całą załogę. 

Strajk generalny jest możliwy?
Okazujemy dobrą wolę i zawiesiliśmy decyzję, co 
do rozpoczęcia strajku. Kilka razy odraczaliśmy 
rozpoczęcie akcji strajkowej. Cały czas szukamy 
porozumienia na Wojewódzkiej Komisji Dialogu 
Społecznego w Katowicach. Mogliśmy natych-
miast rozpocząć strajk, ale wstrzymujemy się 
z tym ostatecznym posunięciem. Wiemy, że od-
będzie się on ze szkodą dla firmy, pracowników, 
budżetu państwa. Jesteśmy karani za roztro-
pność i, że wykazujemy odrobinę zrozumienia, co 
przejawia się w dążeniu do kompromisu. 

Bierzecie pod uwagę, w razie strajku, 
wielomilionowe straty dla Spółki?

Jak najbardziej. Jednak jedna ze stron odmawia 
rozmów i podpisania dokumentów zawierających 
ustalenia, na które się podobno zgadza. Wów-
czas odpowiedzialność za rozwój wypadków mu-
si wziąć pracodawca i rząd, bo to oni nie chcą 
podpisać porozumień. Chcemy tylko gwarancji, 
że podpiszą to, co nam obiecują. 

Jeśli dojdzie do strajku,
 to kto wypłaci pracownikom 
wynagrodzenie?

Pracownicy są świadomi tego, że pensji za strajk 
nie będzie. Strajk nie tylko przynosi szkody przed-
siębiorstwu, ale i pracownikom. Dlatego też przy 
podejmowaniu tej ostatecznej decyzji kierujemy 
się rozsądkiem. Nie chodzi o to, aby wprowadzić 
załogę w spirale strajku, która nic nie da. Strajk 
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ogłosimy wtedy, kiedy przyjdziemy do załogi i po-
wiemy – nie jesteśmy w stanie nic więcej załatwić 
niż to, co mamy. 

Macie świadomość, 
że JSW musi dostosować się 
do realiów gospodarki rynkowej 
nie tylko polskiej, ale i światowej?

Na jakiej zasadzie ktoś uważa, że my tkwimy 
w realiach gospodarki lat 80.? Firma się rozwija, 
przynosi kapitalne zyski. Czy zrozumienie załogi, 
w roku kryzysowym, dla planów oszczędnościo-
wych nie jest postawą prorynkową? Czy rozwój 
tej firmy, o którą biją się potężne koncerny nie 
jest przykładem, że ta załoga jest prorynkowa? 
Uważam, że jak najbardziej tak. Gdyby Spółka 
była zadłużona, przynosiła notorycznie straty to 
można by powiedzieć, że tkwimy w układzie ko-
munistycznym. 

Nie jesteście za 
„konserwowaniem” gospodarki sprzed 
lat, sprzed przemian ustrojowych?

Jak najbardziej nie, W gronie kolegów liderów są 
kompetentne osoby po studiach technicznych, 
humanistycznych. Wykazujący się dużym do-
świadczeniem i kompetencjami. Ich światopo-
gląd jest bardzo szeroki. Jesteśmy świadomi po-
dejmowanych decyzji, jak chociażby nie chcemy 
doprowadzić do wybuchu niekontrolowanego 
strajku. 

Czy przywódcom związkowym 
zależy na dobru firmy?

Oczywiście, że tak. Podstawą dobrze prosperu-
jącej firmy jest zadowolenie pracowników. Jeśli 
jest ona odpowiednio wynagradzana i bezpie-
czna, mimo trudnych warunków, to Spółka bę-
dzie się rozwijać. Wykazujemy, że potrafimy się 
rozwijać czego przykładem jest szyb w Bziu. A to 
zasługa nie tylko zarządu, ale 22 tys. pracowni-
ków JSW. Każde ogniwo potrzebne jest w tym sy-
stemie. 

PRACA w

- GÓRNIK STRZAŁOWY P/Z 
- OPERATOR WOZU WIERTNICZEGO P/Z 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej 
Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o.:   

www.jzr.pl    
oraz pod numerem telefonu:  032 / 72 15 100

Firma oferuje:

- atrakcyjne wynagrodzenie oraz pakiet dodatkowych 
świadczeń pracowniczych, w tym: Nagroda 

Branżowa, 

14-ta Pensja, świadczenia socjalne, nagrody 
jubileuszowe, odprawa emerytalno-rentowa 

(wyższa, niż przewidziana w kodeksie pracy), inne…

- możliwość podnoszenia kwalifikacji,

- pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
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Damian Gałuszka
Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta,członek 
Komisji Skarbu
i  Komisji Edukacji

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

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

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

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

Roman Foksowicz   
Członek Komisji 
Polityki Gospodarczej 
i Bezrobocia
i Komisja Rewizyjna
Przewodniczący 
Klubu Radnych PO

Radni PO 
w Jastrzębiu
-Zdroju

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

Alina Chojecka 
Przewodnicząca 
Komisji Gospodarki 
Komunalnej 
i Przestrzennej 
członek Komisji 
Skarbu

Panie pośle, po co kolejna nowelizacja 
ustawy o ekwiwalencie pieniężnym za 
deputat węglowy?

Zmiany te wymusiło życie. W praktyce okazało się, że 
niektóre rozwiązania zawarte w ustawie można us-
prawnić. Największą bolączką była konieczność po-
nawiania co roku wniosków o ekwiwalent. Emeryci 
i renciści skarżyli się, że składanie wniosku każdego 
roku jest dla nich męczące i kłopotliwe, chociażby 
z uwagi na stan zdrowia. Dlatego pojawiła się propo-
zycja, którą zresztą jako autor ustawy sugerowałem 
od początku: składanie wniosku tylko jeden raz na 
cały okres wypłaty. Propozycja została zaakcepto-
wana.

Czyli jak to będzie wyglądać 
od przyszłego roku? 

Od przyszłego roku ci, którzy składali wnioski i otrzy-
mali ekwiwalent od ZUS, nie będą musieli ponownie 
występować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Inni, wnioskujący po raz pierwszy, muszą się zmie-
ścić do końca I kwartału.

Z tego co wiem, projekt zgłoszony przez 
Pana ugrupowanie nie był jedynym, 
nad którym pracowała sejmowa 
Komisja Gospodarki. 
Był też projekt zgłoszony przez Lewicę.

Tak, rzeczywiście. Komisja pracowała nad dwiema 
propozycjami nowelizacji. Rozpatrując projekty ba-
zowała na ekspertyzach prawnych Biura Analiz Sej-
mowych i opinii Ministerstwa Gospodarki. Zarówno 
jedni jak i drudzy mieli do projektu posłów Lewicy 
wiele krytycznych uwag i wskazywali jego słabe stro-
ny. Projekt był niespójny i na tyle niedoskonały, że 
ostatecznie odstąpiliśmy od jego rozpatrywania, co 
zresztą sugerowano w stanowiskach BAS i rządu

A konkretnie? Jakie błędy wytknięto 
propozycji złożonej przez Lewicę?

Legislatorzy Biura Analiz Sejmowych zakwestiono-
wali zwłaszcza dwie rzeczy: zamiar powiększenia 
grona osób uprawnionych o tych emerytów i renci-
stów, którzy ekwiwalent utracili od 1994 roku oraz 
przywołanie w przepisach nazwy własnej Przed-
siębiorstwa Budowy Szybów w Bytomiu.  

To mówi niewiele. 
Może pan przybliżyć problem?

Lista zarzutów jest dość obszerna. W kwestii PBSzu, 
umieszczenie jego nazwy w przepisach nie ma 
sensu. Znający temat wiedzą, że mieści się on w gra-
nicach definicji przedsiębiorstwa robót górniczych 
i to wystarczy. Ponadto emeryci i renciści pochodzący 
z tego zakładu pracy świadczenie deputatowe otrzy-
mują. Dziwiło mnie, że posłowie Lewicy tego nie wie-
dzą, zwłaszcza że wywodzą się częściowo ze środo-
wiska górniczego.
Co do 1994 roku to sprawa jest jeszcze dziwniejsza. 
Prawnicy postawili temu pomysłowi bardzo poważny 
zarzut. Ich zdaniem przyjęcie warunku utraty 
zamiast utrzymania uprawnień do ekwiwalentu oraz 
przywołanie 1994 roku jako wyjściowego, skutkować 
może  pozbawieniem pieniędzy z ekwiwalentu tych 
osób, które dotychczas go pobierały i pobierają nadal 
na mocy przepisów uchwalonych w 2007 roku. Mó-
wimy tu o niebagatelnej liczbie niemal 10 000 osób, 
którym sądy potwierdziły zachowanie uprawnienia 
do deputatu, a którym nowelizacja w kształcie pro-
ponowanym przez Lewicę mogłaby po prostu za-
szkodzić. Z tego powodu pomysł ten w opinii eksper-
tów poważnie uchybia konstytucyjnej zasadzie och-
rony praw nabytych. Stałoby to wreszcie w sprze-
czności z opinią Trybunału Konstytucyjnego, który 
wyraźnie wskazał, że warunkiem otrzymania ekwi-
walentu jest utrzymanie uprawnienia wynikającego 
z UZP , a nie pozbawienie. Były to wystarczające ar-
gumenty, by nie podejmować dalszych prac legisla-
cyjnych nad tym projektem. Przyjmując propozycję 
lewicy wylano by dziecko razem z kąpielą – nie po raz 
pierwszy.

Co ma Pan na myśli?
Fakty są bezlitosne, a sytuacja kuriozalna dla Lewicy, 
która uchodzi za strażnika przywilejów pracowni-
czych. Rok 1995, w którym zlikwidowano przedsię-
biorstwa robót górniczych i pozbawiono emerytów 
ekwiwalentu to rządy koalicji SLD. Drugi zamach na 
przywilej deputatu to rok 2001 i zakwestionowany 
przez Trybunał Konstytucyjny przepis pozbawiający 

Dyżury radnych w każdą środę 
w siedzibie jastrzębskiej 
Platformy Obywatelskiej

ul. Katowicka 24
godz. 16:00 –17:00

www.jastrzebie.platforma.org

EKWIWALENT ZA WĘGIEL 
BEZ COROCZNYCH WNIOSKÓW

uprawnień do ekwiwalentu byłych pracowników 
przedsiębiorstw robót górniczych postawionych 
w stan likwidacji. Projekt ustawy wykluczający by-
łych pracowników prg z grona uprawnionych został 
zgłoszony przez Leszka Millera i uchwalony za rządu 
koalicji SLD. Chęć kontynuowania tej „tradycji” dało 
się zauważyć w projekcie zgłoszonym przez Lewicę. 
Choć osobiście chcę wierzyć, że intencją posłów 
Lewicy nie było pozbawienie deputatu kogokolwiek 
i osiągnięcie efektu, który prognozują analizy pra-
wne.

Kwestia kręgu osób uprawnionych 
pozostaje zatem otwarta?

Nad sprawą trzeba się zastanowić. Nie możemy 
jednak próbować umieścić emerytów i rencistów, 
którym zakład pracy wypowiedział Układ Zbiorowy 
Pracy w połowie lat 90. w granicach ustawy o ekwi-
walencie pieniężnym z 2007 roku, gdyż te przepisy 
dotyczą przypadku, gdy ktoś ekwiwalent utracił od 
stycznia 2002, i to z zupełnie innych powodów.  Ale 
w to nie chcę teraz wnikać.  Nie ukrywam, że wyroki 
sądów powszechnych o nieskutecznym wypowie-
dzeniu Układu Zbiorowego Pracy rzuciły na sprawę 
nowe światło. Z zagadnieniem rekompensaty ekwi-
walentu za lata 1995-2001 próbuję się zderzyć od 
paru lat. Jest problem formalno-prawny co do sposo-
bu zapisania tego w postaci przepisów. Gdyby kwe-
stia była prosta, dawno bym przedstawił projekt 
ustawy.  Myślę jednak, że to zadanie dla kolejnego 
parlamentu, gdyż w tej kadencji jest już zbyt mało 
czasu, by opracować projekt nowej ustawy, która ro-
zwiąże problem „brakujących ekwiwalentów”. 

Sejm przyjął nowelizację ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do 
bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych. 
O zmianach rozmawiamy ze  sprawozdawcą sejmowej Komisji Gospodarki 
Posłem Platformy Obywatelskiej Krzysztofem Gadowskim.

Poseł na Sejm Krzysztof Gadowski

Ostatnio Prezydent Janecki zafundował mieszkańcom Jastrzębia-
Zdroju poczucie sielskiego krajobrazu, jakby modnie powiedzieć ru-
stykalnej wizji miasta. W całym mieście rozwijał się przed oczami 
mieszkańców oraz gości odwiedzających nasze miasto widok bujnie 
rosnących traw i kwiatów pól i łąk, nazwany kiedyś przy okazji budowy 
betonowego skwerku za 380 tysięcy złotych obok „Małej Galerii” „łąką 
nieujarzmioną”.No, w sumie bujnie rosnące trawy i polne kwiaty 
rozsiane wśród betonów naszych chodników, dróg i bloków stwarzały 
swojski wiejski klimat w jakby nie było prawie stutysięcznym mieście. 
Ciśnie się na usta cytat z „Pana Tadeusza” za Adamem Mickiewiczem 
„…przenoś moją duszę utęsknioną. Do tych pagórków leśnych, do 
tych łąk zielonych…” i to nam zafundowały władze miasta przenosząc 
nas na łąki zielone (nieujarzmione).

Bardziej bulwersujące od zarośniętych trawskiem ulic i poboczy 
jest jednak tendencja masowego zamykania schodów, nie tylko w pa-
rku czy w jarze południowym ale już nawet bezpośrednio pod blokiem. 
Nie wiem jak zareagowałby Prezydent Janecki gdyby mu ktoś zaspa-
wał schody przy jego domu i uniemożliwił przejście, równocześnie 
tłumacząc że na remont schodów nie ma pieniędzy i lekka ręką wyrzu-
cając 1 mln 300 tys złotych na mniej pilny remont „budki” w Parku 
Zdrojowym Jednakże zupełnie pewnie nie obchodzi Prezydenta Jane-
ckiego, ze zastawiono podejście do bloków przy ulicy Żeromskiego 
i ulicy Broniewskiego, Armii Krajowej i innych w okolicy. Jak wieść nie-
sie maja być zamykane następne.  Na ostatniej sesji Rady Miasta 
radni Platformy Obywatelskiej zwrócili się do Prezydenta 
Mariana Janeckiego z prośbą o przeniesienie całości lub 
części środków przeznaczonych na remont kawiarenki 
letniej w parku zdrojowym w wysokości 1 mln 298 tysięcy na 
remonty zamkniętych schodów w mieście. Tych schodów jest 
coraz więcej, często zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu osób poru-
szających się nimi. Ponadto radni PO uważają, że tak duże pieniądze 
przeznaczone na kawiarenkę letnią to przesada. Mała kawiarenka 
letnia i wydanie na jej remont prawie milion trzysta tysięcy złotych to 
skandal. Przecież za 400 tyś złotych można już wybudować 150 
metrowy dom jednorodzinny a za kwotę 1 mln 300 tys złotych można 
tych domów przynajmniej trzy a nie remontować kilkunasto-metrową 
kawiarenkę. Zrozumiałe że jako zabytek, koszt może być większy ale 
nie aż tak- komentują radni PO – to czysta rozrzutność – dodają.

Obawiam się jednak, że niedługo staniemy się miastem bez schodów 
lub zamkniętych schodów.

Krajobraz miasta, czyli 
trawa schody i kawiarnia.

Interpelacje radnych 
Platformy Obywatelskiej

Janusz Ogiegło:
- Interpelacje w sprawie odzyskania Górniczego Centrum Kultury 
- Interpelacje w sprawie oznakowania informującego o dojeździe do Jastrzębia
- Interpelacje w sprawie znaków witających na drogach wylotowych z miasta
- Interpelacja w sprawie przyszłości Galerii "Lumina"
- Interpelacja w sprawie drogi w rejonie ul. Skrzyszowskiej
- Interpelacja w sprawie likwidacji wiaduktu w ciągu ul. Wyzwolenia
- Interpelacja w sprawie remontu ul. Komuny Paryskiej
Lucyna Maryniak: 
Interpelacje w sprawie konta działkowców, ul. Gagarina, chodnika przy ul. Pomorskiej, 
chodnika przy ul. Granicznej, chodnika przy ul. Szkolnej, łączenia lepikiem nawierzchni 
asfaltowych, chodnika przy ognisku wychowawczym, w sprawie oszczędzania światła 
w UM, chodnika przy Armii Krajowej, gwarancji na płytki chodnikowe, chodnika przy 
ul. Zielonej, chodnika przy Kauflandzie, chodnika przy rondzie im. gen. Sikorskiego
Roman Foksowicz
- Interpelacja w sprawie kosztów modernizacji i utrzymania hali
- Interpelacja w sprawie koszenia traw na terenie miasta
- Interpelacja w sprawie remontu chodników na odcinku ul. Małopolskiej
- Interpelacja w sprawie remontu zamkniętych schodów na terenie miasta
- Interpelacja w sprawie wycinki drzew w rejonie ul. Żeromskiego
Alina Chojecka
- Interpelacja w sprawie złego stanu drogi przy ul. Mazowieckiej
- Interpelacja w sprawie realizacja zadania 
  pn. "Nadbudowa budynku socjalnego przy ul.Gagarina".
- Interpelacja w sprawie remontu ul. Moniuszki
Jarosław Potępa
- Interpelacje w sprawie utrudnień w zakresie budownictwie jednorodzinnym
- Interpelacje w sprawie ilości wniosków o nieodpłatne przekazanie gruntów
- Interpelacje w sprawie usuniętych pojazdów
Elżbieta Siwiec
- Interpelacja w sprawie pasażu handlowego, 
  rozliczania delegacji pracowników placówek oświatowych
 Piotr Włodarek
- Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia przy ul. Dubielec
- Interpelacja w sprawie ekranów ochronnych na Osiedlu Zofiówka

Dyżury radnej Sejmiku Anny Hetman 
Dyżury radnych w siedzibie jastrzębskiej PO
ul. Katowicka 24, godz. 16:00 – 17:00 - 22.06.11
W każdą środę  od 16:00 do 17:00 dyżury Radnych Klubu PO
Damian Gałuszka – każda 1 środa miesiąca
Szkoła Podstawowa nr 17 – Ruptawa, godz. 16-17,
Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Zielona godz. 17-18

Radna Sejmiku 
Śląskiego

Anna Hetman
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"Zapraszam wszystkich jastrzębian”

Stoimy przed wielkim wyzwaniem. 
Czekają na nas biegi na Stożek, Pilsko, 
Czupel i Halę Miziową.

Stefan Kalinowski:
Tak. Są to biegi z cyklu Euro Beskidy Cup, szcze-
gólnie Stożek i Pilsko, które dofinansowane są ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 
Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 i budżetu pań-
stwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cie-
szyński. W zawodach rywalizują zawodnicy z Pol-
ski, Czech i Słowacji. Pozostałe dwa biegi zalicza-
ne do tego cyklu, czyli Czupel i Hala Miziowa, są 
organizowane przy współpracy z gminami Łody-
gowice i Jeleśnia oraz Starostwem Powiatowym 
w Żywcu.  Chcemy również zachęcić mieszkań-
ców naszego miasta w okresie wakacyjnym do  
aktywnego wypoczynku w górach poprzez orga-
nizację wspólnie z JasNetem zawodów w nordic 
walking.

Pierwszym jest Bieg na Stożek. 
Odbędzie się on 19 czerwca.

Planujemy wyjazd dla mieszkańców naszego 
miasta o 9:00 spod Stadionu Miejskiego. Dla 
wszystkich, którzy zgłoszą swój udział w zawo-
dach do 16 czerwca, czekał będzie autobus. 
Zapisać na wyjazd można się emailem:
gorskiebieganie@wp.pl lub w JasNecie, do 

czego zachęcam przede wszystkim mieszkańców 
Jastrzębia. Wraz z zapisaniem się należy jedno-
cześnie opłacić wpisowe, czyli 40 zł. W zamian 
uczestnik ma zapewniony przejazd, koszulkę, 
medal oraz posiłek. Szczególnie zwróciłbym uwa-
gę na piękne medale w kształcie stożka. Ponadto 
wśród wszystkich uczestników biegu i nordic 
walking rozlosowane zostaną nagrody. Będzie ich 
około 50-80. Warto zatem do nas dołączyć. 

Skąd pomysł na taką imprezę?
Już od dłuższego czasu organizujemy biegi gór-
skie w Beskidzie Żywieckim i dlatego postano-
wiliśmy zorganizować bieg górski  w Beskidzie 
Śląskim, aby w większym stopniu zachęcić spo-
łeczeństwo naszego regionu do turystyki gór-
skiej, a także nawiązać lepszą współpracę z pa-
rtnerami czeskimi, co jest wpisane w strategię 
promocją naszych biegów po drugiej stronie gra-
nicy. Biegi te organizowane są na krótszych 
dystansach. Jest miła atmosfera, każdy z ucze-
stników po zawodach może sobie upiec kiełba-
skę, dostaje pamiątkowy medal i bierze udział 
w losowaniu nagród w postaci sprzętu sporto-
wego.

Poza Stożkiem mamy trzy kolejne biegi. 
Pilsko organizowane jest już po raz jedenasty. To 
jeden z największych biegów górskich w Polsce. 
To taka nasza perełka. Przyjeżdżają zawodnicy 
z najdalszych rejonów Polski. Mamy zgłoszenia

 z Warszawy, Gdańska i Szczecina. Atmosfera jest 
wspaniała. Dużo pomaga nam Gmina Jeleśnia, 
Starostwo Powiatowe w Żywcu i schronisko na 
Hali Miziowej. Z kolei Bieg na Czupel został zapro-
ponowany przez członka naszego stowarzysze-
nia, Andrzeja Piłatowskiego, który mieszka obe-
cnie w Łodygowicach. Jest tam przepiękna trasa 
ze wspaniałym widokiem na zbiornik wodny na 
górze Żar. Zależy nam na tym, aby uczestnik nie 
tylko przebiegł lub przeszedł trasę, ale też po-
zwiedzał. Natomiast bieg finałowy na Halę Mi-
ziową ma być podsumowaniem udziału wszy-
stkich zawodników w całym cyklu imprezy Euro-
Beskidy Cup. Wszyscy, którzy wezmą udział we 
wszystkich czterech biegach dodatkowo biorą 
udział  również udział w losowaniu głównej 
nagrody, jaką jest tygodniowy pobyt dla dwóch 
osób w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich 
w Szczyrku. Będą również pamiątkowe koszulki 
i inne niespodzianki. W  biegach tych mogą brać 
również udział  dzieci startujące na krótszych 
dystansach. Z kolei ci, którzy nie biegają, mają 
szanse pokonać trasę w nornic walking.

Po raz pierwszy w ramach 
zawodów zostanie zorganizowany 
nordic walking.

Tak. Chcemy to zorganizować, bo wiemy, że nie 
wszyscy są w stanie wbiec na szczyt. Prze-
wyższenia mówią same za siebie. W klasyfikacji 
nordic walking będzie podział tylko na kategorię 
kobiet i mężczyzn. Pierwsza trójka otrzyma 
statuetki, a wszyscy, którzy pokonają dystans, 
wezmą udział w losowaniu nagród. Tu chodzi 
o zabawę, o to, aby się spotkać, porozmawiać 
i wymienić poglądy. Poza tym, może ci, którzy 
dziś przejdą dystans, za rok będą chcieli pobiec. 
I odwrotnie.

Jak Bieg na Stożek 
wyglądał przed rokiem?

Mimo skromnych środków daliśmy sobie radę. 
Dopisała nam pogoda i pobiegło z nami około stu 
osób. Atmosfera była świetna. Uczestnicy wzięli 
udział w losowaniu nagród, każdy mógł upiec so-
bie kiełbaskę. Inaczej było w przypadku Biegu na 
Pilsko, gdzie mieliśmy prawdziwie spartańskie 
warunki z powodu niesprzyjającej pogody. Przy 
czym Pilsko związane było z organizacją mi-
strzostw świata... Ale nie wyszło to najgorzej. 
Wystartowało ponad dwieście osób. Natomiast 
bieg na Halę Miziową, jak już wspominałem, 
chwali się za przepiękną trasę.

Jakie dystanse mają poszczególne 
trasy biegów i nordic walking?

Na Stożek - 6 km, na Pilsko - 8 km, na Czupel - 7 
km, natomiast na Halę Miziową - 6 km. Natomiast 
biegi dla dzieci odbywają się na dystansach do 
1000 m z podziałem na kategorie wiekowe.

Jakie nagrody czekają na uczestników?
To będzie taka mała niespodzianka (śmiech), ale 
chodzi tu przede wszystkim o sprzęt sportowy. 
Natomiast w klasyfikacji generalnej biegu głó-

wnego po całym cyklu na pierwszą dziesiątkę ko-
biet i mężczyzn czekają nagrody pieniężne. Poza 
tym czeka na nas duża niespodzianka w ramach 
ostatniego Biegu na Halę Miziową. Postaramy się, 
aby było lepiej, niż przed rokiem. Poza tym, samo 
losowanie pobytu w Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich ma swoją wymowę.

Dlaczego warto wziąć 
udział w tych zawodach?

Dla siebie i dla własnej satysfakcji. Wśród 
turystów widziałem wiele osób, które rok później 
biegały z nami. Teraz zaistnieje okazja również 
do wzięcia udziału w zawodach nordic walking,
a więc na szczyty, na które wbiegają zawodnicy, 
będzie można również po prostu na spokojnie 
wejść. Jest określony czas na pokonanie każdej 
z tras i jestem pewien, że każdy się w nim zmie-
ści. Zapraszam wszystkich!

Po co Stefanowi Kalinowskiemu 
tyle pracy?

Niektórzy mówią, że stowarzyszenie zarabia na 
biegach. Chciałbym zaprosić niektóre osoby, aby 
przyszły i przekonały się, jak to wygląda „od ku-
chni”, gdzie wpisowe w całości przekazywane jest 
na organizację biegu. Gdy organizujemy zawody 
w terenie górskim, to ciężko jest o sponsorów, 
dlatego nie mamy tak atrakcyjnych nagród jak 
inne biegi, ale za to jest wspaniała atmosfera 
wśród zawodników i organizatorów. Mamy grupę 
ludzi, członków stowarzyszenia, z którą razem 
jeździmy, organizujemy i bawimy się. Dla nas jest 
to okazja do częstszego spotkania się w wię-
kszym gronie. To również odskocznia od codzien-
nej pracy, a przy okazji możemy wymienić poglą-
dy dotyczące organizacji zawodów w przyszłości. 
Nikt nie bierze za to grosza. A czy to aż tyle pracy? 
Chyba nie. Jesteśmy pasjonatami tego, co robi-
my, mamy doświadczenie i grupę sympatyków, 
którzy nas wspierają.

Na koniec warto oficjalnie zaprosić 
mieszkańców Jastrzębia do udziału 
w biegu oraz nordic walking. 
19 czerwiec - Stożek.

Chcę jeszcze raz zaprosić wszystkich mieszkań-
ców naszego miasta i regionu do udziału w tej 
imprezie, a także w całym cyklu EuroBeskidy Cup  
Już na Stożku czeka nas dużo wrażeń! Mam na-
dzieję, że pojadą z nami również ci, którym podo-
bał się Silesia Run w Jastrzębiu. Było super i bę-
dzie super. Pogoda, jak w zeszłym roku, na pe-
wno nam dopisze, co pozwoli na wspaniałe spę-
dzenie wolnego czasu. Chciałbym również wspo-
mnieć o instytucjach i osobach, które nas wspie-
rają, takich jak: Euroregion Śląsk Cieszyński, 
Urząd Miasta, JasNet,  poseł RP Tadeusz Moto-
widło czy Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz 
Matusiak. To naprawdę duże wsparcie dla na-
szych inicjatyw.  
Zapraszam i do zobaczenia w Wiśle-Łabajowie 
gdzie startujemy do pierwszego biegu i marszu 
nornic walking na Stożek.

Już 19 czerwca rozpocznie się kolejny cykl zawodów EuroBeskidy 
Cup, w ramach którego odbędą się cztery imprezy: Bieg na 
Stożek, Bieg na Pilsko, Bieg na Czupel oraz Bieg na Halę Miziową. 
Tym razem w zawodach będą mogli wziąć udział nie tylko 
biegacze, ale też pasjonaci nordic walking. Do udziału w imprezie 
zaprasza Stowarzyszenie Biegów Górskich oraz Jastrzębski 
Portal Informacyjny JasNet. O cyklu zawodów mówi Stefan 
Kalinowski, szef Stowarzyszenia Biegów Górskich.



OGŁOSZENIA DROBNE
Sprzedam dom w stanie surowym 
otwartym położony na płaskiej dużej 
działce w kształcie kwadratu 
o powierzchni 2001m2
Lokalizacja: Zebrzydowice ul. Sadowa
Media: prąd i woda na działce, 
kanalizacja w planie 
zagospodarowania 2013r, 
gaz w granicy działki,
dojazd droga asfaltową, 
sąsiedztwo nowo wybudowanych 
domków jednorodzinnych
DOM: cena 169 000zł.
DZIAŁKA: cena 99 000zł. (2001m2)
kontakt: 506 059 200

Pilnie sprzedam M-4 w Jastrzębiu, typ 
szwedzki, parter. Cena do uzgodnienia. 
kontakt: 511 113 773

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

"Piwnica pod Jackiem”
 Lokal do wynajęcia od zaraz
ul. 1 Maja, Jastrzębie-Zdrój 
kontakt: 602 767 214

Do wynajęcia garaże w Jastrzębiu-
Zdroju na ulicy Zielonej, Jagiełły 
oraz Poznańskiej. 
kontakt: 518 153 270

Restauracja w Jastrzębiu-Zdroju 
zatrudni konserwatora 
kontakt: 608 418 417

Zatrudnię kelnera/kelnerkę 
do Restauracji "Stary Zdrój”
1 Maja 25, Jastrzębie-Zdrój 
kontakt: 664 717 014

Zatrudnimy przedstawicieli do obsługi 
prawno-finansowej firm 
z Jastrzębia i okolicznych miast. 
Zapewniamy szkolenie. 
Praca stała lub dodatkowa. 
kontakt: 664 968 194

Przyjmę do kwiaciarni florystkę z 
doświadczeniem. 
kontakt: 502 032 656

Szukamy pracowników 
z doświadczeniem do dociepleń 
bloków. Mogą być całe ekipy. 
Praca od zaraz. 
kontakt: 501-705-456

Pizzeria Faraon zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem. 
kontakt: 32 475 76 66

Piwiarnia "Warka”
pilnie poszukuje barmanki. 
kontakt: 783 967 329

Zatrudnimy Panią z centrum
Jastrzębia do prac porządkowych 
w markecie budowlanym. 
Kontakt pn-pt w godz.10.00- 15.00 
kontakt: 603 307 221

Zatrudnię fachowców 
do wykończenia wnętrz. 
kontakt: 533 333 444

Zatrudnię do naleśnikarni 
- obsługa klienta. 
kontakt: 500 156 101

Zatrudnimy stylistę-fryzjera
 Osoba młoda, znająca najnowsze 
trendy w stylizacji. Możliwość 
doskonalenia zawodowego pod okiem 
najlepszych stylistów z Matrixa. 
Atrakcyjne wynagrodzenie. 
kontakt: 32 47 10 360

Sprzedam Motocykl 
Kawasaki Zephyr 750
Rok produkcji 1993
Cena 5000. 
tel. 502606362

Litery z zaznaczonych pionowo pól dadzą rozwiązanie krzyżówki, 
które prosimy wysłać na adres e-mail: krzyzowka@jasnet.pl, 
lub na kartkach pocztowych z naklejonym kuponem do 23. czerwca.
Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II  1/15a
(budynek “Jantar” - II piętro)
Za prawidłowe rozwiązanie nagrody otrzymują: 
Mirosław Kowal i Elżbieta Żołądź 
Gratulujemy!
W sprawie odbioru nagrody prosimy 
o kontakt w siedzibie redakcji JasNetu.

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 9 ufundowali:

Perfumeria Marinnaud, Vitalit Instytut, Akuku Bajeczna Kraina

9

POZIOMO:
1. Gulgoczący ptak domowy.
2. Siostra Antygony.
3. Belfer z Gombrowicza.
4. Można do nich przycumować.
5. Despota.
6. Do niego poczta.
7. Objaw choroby.
8. Po deszczu.
9. Córka córki.
10. Polski noblista.
11. Turecka potrwa.
12. Stronnictwo polityczne.
13. Upał.
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Wejdź i wybierz 
coś dla siebie!

więcej na:   www.jasnet.pl
Nagrody za prawidłowe rozwiązanie krzyżóki ufundowali:

12
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Chybie
Powierzchnia: 1176 m2
Kontakt: 535 539 444

działka
55 000

Jastrzębie- Zdrój
Powierzchnia: 42,00 m2

 
Kontakt: 535 539 444

M3
129 000

Pawłowice
Powierzchnia: 1309 m2
Kontakt: 535 539 444

działka
90 000

Pawłowice
Powierzchnia: 55.70 m2
Kontakt: 535 539 444

M4
119 500

Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia: 34,00 m2
Kontakt: 535 539 444

M3
95 000

Skoczów
Powierzchnia: 70 m2

 

Kontakt: 535 539 444

dom
272 000
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WYDARZENIA SPORTOWE
www.sport.jasnet.pl

Były prezes GKS 
zatrzymany przez CBA 

Były prezes Miejskiego Klubu Sportowego GKS Jastrzębie Joachim L. został zatrzymany 
przed kilkoma dniami przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Działanie to zostało zle-
cone CBA przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach.

“Zatrzymanie związane jest z pełnieniem przez pana Joachima L. funkcji prezesa MKS GKS Jastrzębie. 
Niestety, ze względu na szeroko pojęte dobro śledztwa nie mogę udzielić dokładniejszych informacji” 
powiedział prokurator Radosław Woźniak z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Rompkowski w Jastrzębiu
Kolejnym zawodnikiem, który dołączył do JKH GKS Jastrzębie jest wychowanek gdań-
skiego Stoczniowca - Mateusz Rompkowski. Mający 24 lata defensor związał się z dru-
żyną z Jastrzębia rocznym kontraktem.

Rompkowski nie jest pierwszym wychowankiem Stoczniowca Gdańsk, który zasilił szeregi jastrzęb-
skiego GKS-u. Przed nadchodzącym sezonem do drużyny dołączyli jeszcze: Filip Drzewiecki, Mateusz 
Strużyk oraz Szymon Marzec. Od dwóch sezonów barw JKH GKS broni także inny wychowanek klubu 
z Gdańska - Maciej Urbanowicz. W minionym sezonie Rompkowski rozegrał w Stoczniowcu 45 spo-
tkań, w których zdobył 17 punktów za cztery bramki i trzynaście asyst. Defensor ma również za sobą 
występy w reprezentacji Polski. Teraz przez najbliższy sezon będzie można zobaczyć go w szeregach 
JKH GKS Jastrzębie. W nadchodzącym czasie drużynę wzmocni najprawdopodobniej jeszcze 
zagraniczny obrońca.

Górnik Pszów rozgromiony   

Przed meczem spore zamieszanie wprowadziła informacja na temat godziny jego rozpoczęcia. 
Działacze, piłkarze i kibice naszej drużyny dowiedzieli się o niej niemal w ostatniej chwili. Okazało się, 
iż informacja na temat godziny rozpoczęcia spotkania ze strony Górnika Pszów dotarła do... 
Jedłownika.

4 czerwca 2011, Jastrzębie Zdrój, 17:15
Górnik Pszów - GKS Jastrzębie 1:6 (1:3)
1:0 Artur Sobala '26
1:1 Błażej Pawliczek '41
1:2 Bartłomiej Setlak '44
1:3 Krzysztof Knesz '45
1:4 Adrian Kopacz '47
1:5 Błażej Pawliczek ' 82
1:6 Błażej Pawliczek '90  

GKS Jastrzębie: 22. Szymon Prostacki (83. 1. Mateusz Cywka) 
- 4. Tomasz Ciemiega, 2. Tomasz Lorenc, 23. Witold Wawrzyczek, 9. Szymon Kiełkowski 
- 7. Kamil Gorzała, 16. Bartłomiej Setlak, 14. Kacper Walor, 5. Adrian Kopacz 
- 10. Krzysztof Knesz (88. 8. Kamil Jadach), 6. Błażej Pawliczek. 
Trener - Andrzej Myśliwiec.

Granica Ruptawa w okręgówce
Granica Ruptawa po remisie 1:1 z drużyną Startu Mszana zapewniła sobie awans do 
wyższej klasy piłkarskich rozgrywek. Przed meczem (zaległym, wcześniej odwołanym 
ze względu na stan murawy) do wymarzonego celu piłkarze z Ruptawy potrzebowali 
jednego punktu. I tak też się stało - punkt został zdobyty. 

“Przeciwnik postawił nam dzisiaj wysokie wymagania. Grał bardzo agresywnie, momentami dosyć 
brutalnie, o czym świadczą przyznawane przez sędziego żółte kartki. Na szczęście udało nam się jako 
pierwszym strzelić bramkę. Niestety, chwilę później zaskoczyła nas decyzja o rzucie karnym, który 
został wykorzystany. Cieszymy się ze szczęśliwego remisu, bo zapewnia nam upragniony awans. 
Mamy jeszcze trzy kolejki przed sobą, do zdobycia jest w sumie 9 punktów. Myślę, że do końca sezonu 
w każdym meczu powalczymy jeszcze o zwycięstwo. Pierwsze miejsce w tabeli będzie ukoronowa-
niem naszej pracy”- mówił po spotkaniu trener Granicy Ruptawa, Grzegorz Łukasik.

Granica Ruptawa - Start Mszana 1:1 (0:0)

Granica: Łukasz Promny - Arkadiusz Syrek, Paweł Sadowski, Kamil Kowal 
- Michał Ćmich, Marcin Gliński, Mateusz Marcol (Damian Papis), 
Tomasz Kłus (Tomasz Zaręba), Arkadiusz Żurkowski (Jarosław Amarowicz) 
- Adam Śmigielski, Przemysław Adamczyk. Trener - G. Łukasik.

Kolejne wysokie zwycięstwo odnieśli piłkarze GKS Jastrzębie. Podopieczni Andrzeja 
Myśliwca pokonali Górnik Pszów 6:1, a hattricka w tym spotkaniu skompletował Błażej 
Pawliczek. Na uwagę zasługuje fakt, że jastrzębianie musieli "gonić" rezultat, gdyż to 
Górnik jako pierwszy strzelił bramkę.

Biegi

Damian Zawierucha
piańskim Biegu im. Hrabiego W. Zamoyskiego. 
Zawodnik KB MOSiR oraz Montrail Team do 
przebiegnięcia 10 km potrzebował czasu 40:51. 
Zwycięzca, Marciej Bierczak z Porąbki, przebiegł 
ten dystans w czasie 40:02. Damian Zawierucha 
zwyciężył tym samym w swojej kategorii wieko-
wej, dystansując między innymi swojego wielkie-
go rywala, Piotra Konia. Dobry występ zanotował 
również inny jastrzębianin, Dominik Ząbczyński. 
Reprezentant Montrail Team był 12. w generalce 
oraz 2. kategorii M40. Ząbczyński osiągnął czas 
45:42.

Aneta Suwaj i Sebastian Urbanek spisali się na 
medal podczas prestiżowego Mityngu Lekko-
atletycznego BeskidianAthletic, który odbył się 
w Bielsku-Białej. Zawodniczka AZS AWF Kraków, 
która rozpoczynała karierę w KB MOSiR Jastrzę-
bie, triumfowała w biegu na 1500 m kobiet. Z ko-
lei Sebastian Urbanek był drugi w biegu młodzi-
ków na 100 m ustępując jedynie zawodnikowi 
z Rumunii. Ponadto Urbanek wystartował w sko-
ku w dal i spisał się całkiem nieźle, zajmując sió-
dmą pozycję. Impreza odbywała się przy nie-
sprzyjającej pogodzie, która nie pozwalała atle-
tom na bicie rekordów życiowych. Mimo to podo-
pieczni trenera Jakuba Staśkiewicza mogą być 
zadowoleni ze swojej postawy.

Kolejny Bieg Fiata ponownie cieszył się ogro-
mnym zainteresowaniem zawodników z Jastrzę-
bia. Tym razem w tej zorganizowanej po raz dzie-
więtnasty imprezie pobiegło kilkunastu naszych 
reprezentantów. Wśród nich najlepiej spisał się 
Michał Śmietana z KRS Morsy.pl, który był 36. 
oraz 2. w swojej kategorii M16. Podium w kate-
gorii K20 wywalczyła również podopieczna Jaku-
ba Staśkiewicza z KB MOSiR, Dagmara Dziuk. 
Świetnie spisał się także Wojciech Lizak, który w 
odbywających się w ramach zawodów Mistrzo-
stwach Polski Lekarzy był 4.

Judo

Patrycja Górnik, Patryk Nowak i Dawid Zykubek 
wywalczyli brązowe medale Otwartego Pucharu 
Polski Juniorów w Judo, który odbył się w Opolu. 
Podopieczni trenera Roberta Radlaka zajęli trze-
cie miejsca w kategoriach odpowiednio: 40 kg, 
46 kg oraz 50 kg. Ponadto piątą lokatę zajęła We-
ronika Krawczyk, a siódmą Dominik Grzywacz. 
Patrycja Górnik przegrała tylko ze złotą i srebrną 
medalistką, czyli Patrycją Maślanką i Weroniką 
Sugłową z Białorusi. Wygrała natomiast z Do-
miniką Nowicką. Z kolei Patryk Nowak w drodze 
do medalu odniósł trzy zwycięstwa, w tym jedno 
w repasażach, przegrywając jedynie z Łukaszem 
Ferencem, który zajął 2. miejsce. Podobnie spisał 
się Dawid Zykubek, który również wygrał swoją 
walkę w ostatniej rundzie repasaży. Dobrze spi-
sała się też Weronika Krawczyk, która odniosła 
trzy zwycięstwa, a musiała uznać wyższość tych 
zawodniczek, które zajęły 2. i 3. lokatę.

Ireneusz Miśkowiec zajął dobre, 33. miejsce 
w megamaratonie na dystansie 40 km w ramach 
kolejnego etapu Eska Bike Marathon, który odbył 
się w Zawoi. Jastrzębianin był również 14. w ka-
tegorii M3. Do pokonania dystansu o prze-
wyższeniu 1280 m zawodnik klubu Knorr Gorący 
Kubek Team MTB potrzebował czasu 2:15:33. 
Zwyciężył Paweł Wiendlocha z Gliwic z czasem 
1:54:46. 

 zajął drugie miejsce w zako-

Kolarstwo

Pływanie

Piotr Mosoń
dziesięciolatków według punktacji FINA w Druży-
nowym Wieloboju Pływackim Województwa Ślą-
skiego. Młody jastrzębianin zwyciężył na dys-
tansie 100 m stylem zmiennym oraz był trzy-
krotnie drugi na 50 m stylem dowolnym, 50 m 
stylem klasycznym i 50 m stylem grzbietowym. 
Podopieczny trenera Adama Konarskiego popra-
wił wszystkie swoje dotychczasowe wyniki. Poza 
Piotrem Mosoniem w klasyfikacji znaleźli się inni 
wychowankowie H2O Jastrzębie: Samuel Mosoń 
był siódmy, a Paweł Gwóźdź - dziesiąty.

Siatkówka plażowa

Mariusz Jajus i Sebastian Marczyński z Jastrzębia 
-Zdroju zajęli pierwsze miejsce w X Otwartych 
Mistrzostwach Jastrzębia Zdroju Mężczyzn w Sia-
tkówce Plażowej, które mimo niesprzyjającej po-
gody zostały rozegrane na Kąpielisku Zdrój. Aura 
nie przeszkodziła uczestnikom, którzy licznie 
przybyli na te zawody. W sumie w imprezie wzięły 
udział 22 zespoły. Drugie miejsce zajęli Kamil 
Kwasowski i Kamil Gilner (Bielsko-Biała, Radlin), 
trzecie - Paweł Cieślar i Marcin Płocki (Wisła, 
Kędzierzyn), a czwarte Rafał Borkowski i Adam 
Potempa (Mikołów, Czerwionka-Leszczyny).

Szachy

Kolejne sukcesy zanotowali na swoim koncie 
młodzi szachiści UKS Pionier. Jastrzębianie wy-
startowali w zawodach w Mikołowie i Katowi-
cach. Najlepiej spośród naszych zawodników spi-
sał się Tomasz Posłuszny. Na zawodach w Miko-
łowie rozegrano 9 partii po 10 minut na zawo-
dnika. W gronie 37 uczestników jastrzębianin za-
jął 8. lokatę oraz 2. w swojej kategorii wiekowej. 
Z kolei w Katowicach pojawili się: Zuzanna 
Adamczyk, Tomasz Posłuszny i Szymon Walczak. 
Najlepiej spisał się Posłuszny, który pobił swój 
rekord życiowy, uzyskał ranking 1725 i zajął 
świetne, 2. miejsce. Adamczyk była 5., natomiast 
Walczak - 19.

Tenis

Jastrzębskie Towarzystwo Tenisowe rozpoczęło 
rozgrywki w ramach grupy III kategorii wiekowej 
+45 Amatorskiego Tenisa Polskiego. Jastrzębia-
nie w składzie: Waldemar Butanowicz, Krzysztof 
Kużdrzał, Paweł Michalski i Bronisław Kiełbasa 
pokonali na wyjeździe CS Faktor Mazańcowice. 
JTT zwyciężyło w małych punktach (setach) 
58:54. W "dużych" punktach było 3:3.

JTT Jastrzębie - Faktor Mazańcowice 3:3 (58:54)
Butanowicz/Michalski - Ceglarz/Harat 
6:4, 6:7, 10:7
Kużdrzał/Kiełbasa - Ligos/Skrowroński 3:6, 2:6
Butanowicz - Ceglarz 6:1, 6:2
Kużdrzał - Ligos 2:6, 2:6
Michalski - Harat 6:1, 1:6, 6:3
Kiełbasa - Skowroński 6:3, 6:1

 zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji 
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