


Lej po... kawiarence

W miejscu, gdzie kiedyś stała kawiarenka w Par-
ku Zdrojowym znajduje się teraz lej, niczym po wy-
buchu bomby. Co stało się z obiektem, który zdążył 
się wkomponować w otoczenia, do czego przyzwy-
czailiśmy się od lat?” - zadzwoniła do redakcji Jas-
Netu zdezorientowana czytelniczka. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości 
Beata Olszok, odpowiadając na to pytanie stwierdzi-
ła, że trwa właśnie modernizacja kawiarenki letniej 
i usunięcie jej starego budynku jest, jak najbardziej 
zgodne z wcześniej przyjętymi planami. „Pierwsze 
prace z tym związane zaczęły się w dniu 19 lipca 
i dzisiaj mieszkańcy mogą obserwować ich przebieg. 
Zakończenie robót przewidziane jest do końca tego 
roku” - wyjaśniała. 

Sprawa modernizacji kawiarenki letniej wywo-
łała spore kontrowersje w Radzie miasta, kiedy radni 
dowiedzieli się, że będzie to kosztować ok. 1 300 tys 

zł., a pieniądze na ten cel zostały przesunięte z zada-
nia “Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku 
od Drogi Wojewódzkiej 933 - ulicy Pszczyńskiej 
w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Msza-
nie. 

Radny Roman Foskowicz (PO) protestował 
przeciwko modernizacji tego obiektu, nazywając go 
piwiarnią. Twierdził, że: „Remont „kawiarenki let-
niej” nie jest pilną i utrudniająca życie mieszkańcom 
naszego miasta sprawą. Działania dotyczące re-
montu „kawiarenki letniej” równie dobrze mogą być 
zaplanowane w budżecie na 2012 rok a nie ad hoc 
„wrzucane”, bo pojawiły się wolne środki finansowe 
z innego działania”. Natomiast radny Tadeusz Sławik 
(PiS) uważał, że „kawiarenka jest, czy była jednym z 
najwspanialszych i najbardziej charakterystycznych 
obiektów dawnego Parku Zdrojowego” i apelował 
o jej odnowienie, jak i pozostałych obiektów znajdu-
jących się nieopodal niej.

Międzynarodowe 
Mistrzostwa 
w Nordic walking

Nordic walking, czyli chodzenie z kijkami, 
zdobywa sobie coraz więcej zwolenników na te-
renie Jastrzębia-Zdroju. Pasjonaci tej swoistej 
rozrywki ruchowej biorą udział w coniedzielnych 
rajdach po ternie naszego miasta. Są w różnym 
wieku i różnej profesji, ale łączy ich wspólna pa-
sja – Nordic walking. „Kijakrze” zdobywali już 
w tym roku szczyty Beskidu Śląskiego i Żywiec-
kiego, ale mają dalsze, ambitne plany. 

Pierwszy tydzień września zmierzają spędzić 
w Złotoryi – Stolicy Polskiego Złota. W dniach 3-4 
września odbywają się tam Międzynarodowe 
Mistrzostwa w Nordic walking. Jest to impreza dla 
każdego. Zarówno dla zaprawionego w boju wy-
czynowca, jak i osoby pragnącej rekreacyjnie, 
spokojnie przejść się z kijkami po niezwykle pięk-
nych okolicach i poznać 800-letnie miasto. Udział 
w imprezie może wziąć każdy bez względu na 
wiek i kondycję. Oprócz zawodów w programie 
przewidziane jest zwiedzanie miasta, poszukiwa-

nie złota. Organizatorzy gwarantują ciekawy 
weekend spędzony w miłej atmosferze ludzi  lu-
biących poznawać nowe miejsca i nie stroniących 
od aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Udział w mistrzostwach w Złotoryi zgłosili już 
pasjonaci z Jastrzębia i zarejestrowali się, jako 
klub JasWalking. Jeśli chcesz możesz dołączyć do 
tej grupy i wspólnie z nimi wyruszyć na poszuki-
wanie przygody. Więcej informacji znajduje się 
na stronie internetowej mistrzostw:
www.mmpnw.pl   
za pośrednictwem, której można zgłosić swój 
udział. Nie zwlekaj i już dzisiaj zacznij pakować 
plecak i wyruszaj do Złotoryi. Po co siedzieć w do-
mu, jak można spędzić weekend w niezwykle cie-
kawej miejscowości i poznać prawdziwych pasjo-
natów pieszych wycieczek z kijkami. Przekonaj 
się, że Nordic walking to jest właśnie to! Do zo-
baczenia na „nordyckim” szlaku!
Więcej informacji: 507 782 126

Pozostałość po kawiarence letniej fot. Magdalena Kowolik
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łem osoby, której zarzuty sie stawia, a tego w tym 
przypadku nie dokonano. Powołując sie na orzeczni-
ctwo Naczelnego Sądu Administracyjnego stwier-
dza, że nieprawidłowości takie nie są kwalifikowane 
jako przyczyna powodująca natychmiastowe odwo-
łanie z funkcji i wydanie takiej decyzji było niedopu-
szczalne.

Prezydentowi przysługuje prawo skargi na sta-
nowisko wojewody do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego. Jeszcze przed wydaniem decyzji 
przez wojewodę, 25.07.2011 został wybrany nowy 
dyrektor ZS NR 1 i zatwierdzony przez prezydenta. 

Jedna szkoła, 
dwóch dyrektorów?

Wojewoda Śląski stwierdził nieważność zarzą-
dzenia Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju z dnia 
6.06.2011 w sprawie odwołania Lidii Wachowiec ze 
stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 jako sprze-
cznego  z art. 38 ustawy o systemie oświaty. Uznał, 
że 10 z 12 postawionych zarzutów było bezpodsta-
wne a skargi dotyczące funkcjonowania szkoły nie 
uzasadniają zastosowania wymienionego artykułu 
i nie przeprowadzono w ich sprawie stosownego 
postępowania wyjaśniającego.Wojewoda podkreśla 
w swojej decyzji, że postawienie zarzutów i wycią-
gnięcie konsekwencji powinno zostać poprzedzone 
rzetelnym postępowaniem wyjaśniającym z udzia-
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 Kolejna wpadka prezydenta?!!! Kto za to za-

płaci? Może my mieszkańcy?
autor: Oburzony

  To było do przewidzenia. Za takie zarzuty nie 

leci się ze stanowiska. To prezydent powinien za 

nieumiejętność podejmowania decyzji polecieć ze 

stanowiska. Takie błędne decyzje kosztują i to 

sporo PANIE PREZYDENCIE!!! A swoją drogą to 

super doradców ma ten NASZ prezydent.
autor: Emeryt

Nauczyciel nauczycielowi zgotował ten los. 

A teraz los zgotował nauczycielowi niespodziankę 

:):):)
autor: Nauczyciel

Ü

No i wiocha Panie Prezydencie. Desant z Bzia 

sąsiadki zza płota Pani dyrektor Lakmy-Nowak coś 

się nie udał. Przejęcie władzy po puczu w jedynce 

odbyło się w czystym stylu "Teraz K... My". 

Zamiast wybrać ludzi, którzy mogliby pogodzić 

skłócone środowisko a taka przecież powinna być 

intencja Pana Prezydenta, wybrano kolesiostwo - 

patrz: miłośniczka mowy ojczystej - rozgrywające 

akcje przeciwko Dyrekcji do spółki z niektórymi 

rodzicami i niektórymi uczniami - patrz: torcik na 

korytarzu szkoły i nawiedzony operator ze Wspól-

noty. Jeżeli Pan Panie Janecki pochwalał takie 

działanie, to jako były nauczyciel skompromitował 

się Pan. Na koniec zacytuję klasyka dla Pani Dy-

rektor Nowak - " już był w ogródku, już się witał 

z gąską..."
autor: demagog

Niech żyje WOJEWODA. Koniec z układami 

w tym mieście. Jako mieszkaniec tego miasta inte-

resuje mnie kto zapłaci odszkodowanie za złe de-

cyzje prezydenta - on czy my podatnicy?
autor: mieszkaniec Jastrzębia

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

więcej komentarzy na  www.jasnet.pl

W sprawie wydanego przez Wojewodę Śląskie-
go Rozstrzygnięcia Nadzorczego, unieważniającego 
zarządzenie odwołania z funkcji dyrektora Zespołu 
Szkół nr 1 Lidii Wachowiec, Urząd Miasta wydał swo-
je stanowisko:

„Jesteśmy zdziwieni rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Śląskiego stwierdzającym nieważ-
ność zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-
Zdrój w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora 
Zespołu Szkół nr 1. Przeprowadzono na ten temat 
rozmowę z kuratorium oświaty, które również nie uk-
rywa zaskoczenia. To bowiem Śląski Kurator Oświaty 
poinformował Prezydenta Miasta o nieprawidłowoś-
ciach stwierdzonych w trakcie kontroli doraźnych 
przeprowadzonych w Zespole Szkół Nr 1 i pozyty-
wnie zaopiniował zamiar odwołania w ciągu roku 
szkolnego bez wypowiedzenia pani Lidii Wachowiec 
ze stanowiska dyrektora. Zasadność odwołania (od-
wołania, a nie zwolnienia z pracy!) potwierdził za-
tem Śląski Kurator Oświaty, a zakwestionował je 
nadzór prawny wojewody. Co ciekawe, 4 sierpnia do 
Urzędu Miasta wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu 
postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia 
nieważności zarządzenia prezydenta miasta, 
a 5 sierpnia - bez czekania na wyjaśnienia ze strony 
prezydenta, na które przysługuje 30 dni - wydane 
zostało rozstrzygnięcie nadzorcze. Zdaniem pre-
zydenta miasta, decyzja o odwołaniu dyrektora jest 
słuszna, czemu wyraz dali sami uczniowie i ich ro-
dzice, gdyż nabór do liceum pokazał, że zaintere-
sowanie nauką w tej szkole jest mniejsze niż w la-
tach ubiegłych. Na rozstrzygnięcie nadzorcze woje-
wody zostanie złożone odwołanie do Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego”. 

Do rozstrzygnięcia sprawy nie wiadomo kto jest 
dyrektorem i czy szkoła ma go jednego czy dwóch.



Doradzamy mieszkańcom Jastrzębia-
Zdroju

Czytelnikom Jasnetu doradza Magdalena 
Radecka - kierownik placówki Polbank 
EFG w Jastrzębiu-Zdroju.

Wakacje to przede wszystkim czas 
odpoczynku, ale relaks sprzyja też 
podejmowaniu decyzji, na które nie ma 
czasu wśród codziennych obowiązków. 
Taką decyzją może być rozpoczęcie 
regularnego oszczędzania. Czy jest 
minimalna kwota, od której warto 
rozpocząć oszczędzanie?

Każda kwota jest dobra, jeśli chcemy rozpocząć 
zbieranie kapitału, który będzie pracował na na-
szym rachunku oszczędnościowym lub lokacie. 
Oszczędzać powinniśmy nawet przy niewielkich 
dochodach. Dzięki oszczędnościom możemy czuć 
się bardziej niezależni finansowo. Zapewniamy 
też sobie rezerwy finansowe na niespodziewane 
wydatki lub realizację planów na przyszłość, ta-
kich jak wyjazd na wakacje czy edukacja dzieci. 
Oszczędzanie to najbezpieczniejsza strategia in-
westycyjna, którą nie wiąże się właściwie z żad-
nym ryzykiem.

Kiedy zacząć odkładać?
Tak naprawdę każdy moment w ciągu roku jest 
odpowiedni - wszystko zależy od tego, czy znaj-
dziemy atrakcyjną ofertę. Wakacje są jednak ok-
resem szczególnie korzystnym, bo właśnie wtedy 
wiele banków oferuje różnego typu promocje. 
Dzięki nim możemy otworzyć konto oszczędno-
ściowe lub lokatę na wyjątkowych korzystnych 
warunkach.

Na co zwracać uwagę przy 
wyborze rachunku do oszczędzania?
Przede wszystkim na oprocentowanie. Osobiście 
zachęcam też wszystkich klientów, którzy przy-
chodzą do mojej placówki, żeby porównywali nie 
tylko oprocentowanie oznaczone wielkim dru-
kiem na reklamie, ale także oprocentowanie efe-
ktywne - czyli konkretny zysk, jaki przyniesie 
kwota na lokacie lub rachunku oszczędnościo-
wym na koniec zaplanowanego okresu oszczę-
dzania. Rachunkiem oszczędnościowym, jaki 
oferujemy w Polbanku, jest Konto Mocno Oszczę-
dzające. W promocji, która obowiązuje do końca 
sierpnia, możemy to konto otworzyć z oproce-
ntowaniem aż 5,25% w skali roku. Ponieważ od-

setki na koncie naliczane są codziennie, zysk z tej 
inwestycji odpowiada poziomowi 6,5% na stan-
dardowej lokacie 6- lub 12-miesięcznej, jeśli na 
jednym rachunku ulokujemy maksymalnie około 
17 tys. zł. Przy kwocie 5 tys. zł w ciągu miesiąca 
zarobimy ponad 22 zł.

Czyli mając niższe oprocentowanie, 
ale z codziennie naliczanymi odsetkami, 
możemy zarobić więcej, niż mając wyższe 
oprocentowanie, a odsetki naliczane na 
koniec miesiąca? Z czego to wynika?
Rzeczywiście, mechanizm codziennego nalicza-
nia odsetek umożliwia osiąganie wyższych zys-
ków. Wynika to, po pierwsze, z tzw. procentu 
składanego. Jeżeli odsetki naliczamy codziennie, 
to już drugiego dnia oszczędzania kwota, która 
pracuje na kolejne odsetki, powiększona jest 
o te, które zostały doliczone. I tak - każdego dnia 
- oprocentowana kwota się powiększa. Po drugie, 
przy codziennym naliczaniu odsetek, i jeśli nie 
przekroczą one 2,49 zł, podatek od dochodów 
kapitałowych nie jest naliczany. W sumie więc 
zysk jest ponad 20% wyższy niż z inwestycji 
w tradycyjną lokatę. Właśnie dlatego że nie pła-
cimy podatku od zarobionych odsetek i mogą się 
one kumulować na koncie.

A jak kształtuje się oferta 
lokat w Polbanku?
Do końca sierpnia oszczędności można ulokować 
na lokatach, korzystając z promocji “Zyskowne 
wakacje”. Promocyjne oprocentowanie depozy-
tów zostało podniesione nawet o 2,5 punktu pro-
centowego. Na przykład średnie oprocentowanie 
Lokat Dynamicznych to 7%, a lokat Prestiż - 
7,25%. Klienci indywidualni mogą też zarobić 
7,25% na 5-miesięcznej Lokacie Wyjątkowej. 
Przy inwestycji rzędu 10 tys. zł pozwala to zainka-
sować ponad 297 zł odsetek.
To jedna z najlepszych ofert na rynku. Wciąż jest 
wiele osób, które zaoszczędzone pieniądze trzy-
mają na nieoprocentowanych rachunkach oso-
bistych - w ten sposób tracą potencjalny zysk.

Co lepiej wybrać - lokatę 
czy rachunek oszczędnościowy?
Jeżeli znamy czas, na jaki chcemy ulokować pie-
niądze, to doradzam lokatę ze stałym oprocen-
towaniem. Choć tutaj też możemy znaleźć ela-
stycznie rozwiązanie, np. w postaci lokaty, która 
umożliwia wypłatę środków bez utraty odsetek 
po określonym okresie, np. po każdym pełnym 
miesiącu. Nie musimy więc czekać do końca loka-
ty, by nie utracić odsetek. Jeśli jednak chcemy 
mieć pieniądze zawsze do dyspozycji - polecam 
konta oszczędnościowe.

Niektóre osoby obawiają się założenia 
lokaty w banku, w którym nie posiadają 
ROR-u. Nie oferty innych banków 
i spodziewają się niepotrzebnych 
trudności. Czy słusznie?
Absolutnie nie. Jeżeli od wielu lat rachunek oso-
bisty mamy w tym samym banku, to nawet dora-
dzałbym sprawdzenie oferty konkurencji. Wielu 
nowych klientów, którzy otworzyli u nas lokaty, 
było zaskoczonych, jak atrakcyjna jest oferta 
związana z kontem osobistym. Część z nich prze-
niosła je później do nas. nasze Mistrzowskie Kon-
to Osobiste jest oprocentowane na 6 proc. w skali 
roku dla kwot między 500 a 200 tys. zł. Prowa-
dzenie rachunku jest darmowe pod warunkiem 
że w ciągu miesiąca wykonamy 5 transakcji kartą 
do konta. Poza tym każdy posiadacz konta oso-
bistego jest objęty bezpłatną ochroną ubezpie-
czenia assistance w pakiecie Twój Asystent. W ra-
mach tego ubezpieczenia można korzystać z po-
mocy w razie niespodziewanych zdarzeń - na 
przykład za darmo wezwać hydraulika w przy-
padku awarii wody w domu lub zamówić holowa-
nie samochodu do warsztatu

Jeżeli zatem chciałabym sprawdzić Waszą 
ofertę, to gdzie w Jastrzębiu-Zdroju 
mieści się placówka?
Placówka Polbanku mieści się przy ul. Łowickiej 
35. Zapraszam od godziny 9.00 do 17.00.

Jastrzębie-Zdrój, ul. Łowicka 35
tel. 22 661 26 91

Oprocentowanie 
to nie wszystko.

Na co zwracać 
uwagę przy 
wyborze konta 
lub lokaty?

4 www.jasnet.pl    informacje

JSW: Lepsze zarządzanie

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjął 
Kodeks regulujący funkcjonowanie Grupy. Jego za-
pisy mają przyczynić się do usprawnienia i uporzą-
dkowania procesów związanych z zarządzaniem 
Grupą.

“Kodeks Grupy Kapitałowej jest swoistą „konsty-
tucją” dostarczającą rozwiązania zarówno w zakre-
sie zarządzania poszczególnymi podmiotami, jak 
i Grupą jako całością. Jego wdrożenie to dodatkowe 
wzmocnienie zasad ładu korporacyjnego, zapewnia-
jących wyważenie słusznych interesów większościo-
wych i mniejszościowych akcjonariuszy, a także ele-
ment gwarantujący jeszcze większą przejrzystość 
naszej działalności - powiedział Jarosław Zagóro-
wski, Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Kodeks to podstawowy dokument regulujący 

wewnętrzną organizację Grupy, który wprowadza 
jednolite procedury i porządkuje podział kompe-
tencji oraz odpowiedzialności w strategicznych ob-
szarach. U jego podstaw leży założenie, że interes 
poszczególnych członków Grupy jest tożsamy z inte-
resem całej Grupy Kapitałowej. Zobowiązuje on 
spółki zależne do współdziałania w celu realizacji 
strategii i misji Grupy JSW, kreowania jej wartości 
dla akcjonariuszy i interesariuszy oraz utrzymania 
spójności zarządzania.

Kodeks wszedł w życie 2 sierpnia i obowiązuje 
obecnie w JSW SA jako spółce dominującej. Pos-
zczególne Spółki z Grupy będą stopniowo, na pod-
stawie uchwał ich zgromadzeń przystępować do 
Grupy, tym samym akceptując postanowienia Kode-
ksu jako podstawy jej działalności.

KWK Pniówek
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Panie Ministrze, jaki jest sens 
tworzenia regionów?

Polityka naszego państwa, jak i Unii Europejskiej na-
kierowana jest na wspieranie regionów, aby były jak 
najsilniejsze. Tak naprawdę region to są ludzie, mie-
szkańcy danego terenu. I chodzi o to, aby jakość ży-
cia w poszczególnych regionach europejskich była 
na takim samym, dobrym poziomie.

Jakie zalety ma współpraca gmin 
w ramach regionu w porównaniu do 
działań podejmowanych w pojedynkę 
przez poszczególne gminy?

Region to większa siła, to potęga, którą uzyskuje się 
poprzez wspólne działanie. Wiele rzeczy, przedsię-
wzięć, których gmina nie jest w stanie sama zrealizo-
wać, można wykonać wspólnie z sąsiadami. Zdecy-
dowanie większy efekt odnosi się, kiedy zostają 
połączone siły i środki kilku miast i gmin. Mówiąc 
wprost, jedna gmina nie zbuduje autostrady.

Lepiej gospodarować wspólnie, 
niż starać się tylko o własne potrzeby?

Zawsze koszula bliższa ciału. Jeśli my, wybieramy 
swojego prezydenta to żądamy, aby spełniał nasze 
oczekiwania, czyli realizował swój program wybor-
czy. Jednak może on wywiązać się ze swoich dekla-
racji tylko na określonym poziomie - miasta, gminy. 
Kiedy w grę wchodzą jakieś większe przedsięwzię-
cia, to powinny być realizowane wspólnie.

Co może dać przeciętnemu Kowalskiemu
 dobra współpraca gmin w regionie?

Przede wszystkim mogą powstać nowe miejsca pra-
cy. O wiele łatwiej jest stworzyć spójny system ko-
munikacyjny na obszarze grupy miast, z jednako-
wym biletem. Tak samo sprawa się ma do wspól-

nego utworzenia wjazdów na autostrady. Można 
wspólnie budować duże obiekty sportowe. Napra-
wdę profitów, jakie można czerpać ze współpracy 
jest wiele i zależy to od pomysłowości gmin. Razem 
można więcej. Kiedy pracowałem w związku gmin 
naszego regionu (Subregion Zachodni) więcej udało 
się nam uzyskać środków wspólnie, dla 27 podmio-
tów, niż osobno. Było to prawie 100 mln euro, czyli 
ok. 0,5 mld zł.

Czy gminy w Polsce dobrze wykorzystują
 możliwość tkwiące współpracy w ramach
 swoich regionów?
W różnych miejscach różnie z tym bywa. U nas, 
w naszym regionie, jest z tym całkiem dobrze. Sub-

region Zachodni działa już 8-9 lat. W jego ramach 
gminy podejmują wspólne zadania i pozyskują nie-
małe fundusze. Chodzi o to, aby umieć się porozu-
mieć i nie budować, na przykład co 15 km aquaparku 
lub hali sportowej, tylko umiejętnie rozmieścić róż-
nego rodzaju obiekty na obszarze regionu, z myślą 
nie tylko o mieszkańcach jednej gminy.

Czy państwo polskie wspiera 
działalność regionów?

Zdecydowanie tak, służy temu ministerstwo, w któ-
rym pracuję - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 
Za jego pośrednictwem do poszczególnych regio-
nów przekazywane są środki finansowe. Trudno so-
bie wyobrazić, jak ogromne są to pieniądze, bo to 

w sumie 67 mld euro, które nam przyznano, z czego 
ponad 25 proc. kierowane jest wprost do regionów. 
Poza tym wskazujemy im na szanse i wyzwania, z ja-
kimi zmierzą się w przyszłości. To wszystko jest 
opracowane w dokumencie pod nazwą Krajowa 
Strategia Rozwoju Regionalnego. Pokazujemy 
w nim nie tylko możliwości pozyskiwania środków 
finansowych, ale i sposoby działania.

Jakie są przykłady wspólnych
przedsięwzięć podjętych prze
z samorządy w naszym regionie?

Na naszym terenie, obejmującym: Rybnik, Żory, 
Wodzisław Śl, Jastrzębie Zdrój i Racibórz jm.in. jest 
to wybudowana nowoczesna hala widowiskowo-
sportowa, właśnie w Jastrzębiu. Pamiętamy wszy-
scy, jakie były problemy związane z jej powstaniem. 
Dziś stoi i jest gotowa dla Jastrzębian, ale i mie-
szkańców całego regionu. Innym przykładem jest 
sieć dróg prowadzących do autostrady A1, która jest 
w trakcie budowy.

W jaki sposób władze centralne zachęcają
 do współpracy i odchodzenia od gminnych
 partykularyzmów?
Każda gmina ma i będzie mieć zadania własne, które 
musi realizować i to się nie zmieni, ale to za mało. 
Obecnie nie rywalizujemy pomiędzy Mszaną a Godo-
wem, tylko występujemy wspólnie, jako Wojewódz-
two Śląskie. Naszymi konkurentami są inne duże re-
giony znajdujące się w całej Europie. I to jest nasze 
wyzwanie. Odejście od lokalnego, partykularnego 
interesu, na rzecz współdziałania, jest konieczno-
ścią. Chodzi o to, żeby region zawsze potrafił wyko-
rzystać swój potencjał.

Razem możemy więcej
Nasze miasta i gminy nie są żadnymi enklawami czy wyspami oddzielonymi od siebie, skazanymi na samodzielne bytowanie. Nowoczesne społeczeństwo 
wymaga potrzeby współpracy pomiędzy nimi. Z jednej strony dla załatwienia wspólnych problemów, wspólnego finansowania kosztownych inwestycji, 
a także, a może zwłaszcza dlatego, żeby ich mieszkańcy mieli znaczne większe możliwości życia, większą szanse na efektywną pracę i dobry odpoczynek, 
niż zasklepiając się w swoich własnych granicach administracyjnych. O szansach i możliwościach, jakie niesie ze sobą współpraca gmin, w ramach 
regionów i korzyściach z tego wynikających mówi Wiceminister Rozwoju Regionalnego Adam Zdziebło, również mieszkaniec naszego regionu.

Adam Zdziebło
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Zachęcamy do takich wspólnych przedsięwzięć po-
przez warunki sprzyjające ich podjęciu. Powołam się 
raz jeszcze na dokument Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego, w którym są określone kierunki ro-
zwoju regionów. Już od poszczególnych gmin zależy, 
czy i w jakim stopniu to wykorzystają. Dla przykładu 
mogę podać Województwo Podkarpackie, leżące 
w biedniejszej części kraju, które pozyskuje zna-
czniej więcej środków finansowych, niż bogate Wo-
jewództwo Zachodniopomorskie i ma znacznie lep-
sze wyniki rozwoju.

W jaki sposób Unia Europejska 
wspiera regiony?

Gównie poprzez kierowanie pieniędzy na różnego 
rodzaju przedsięwzięcia. Posiada nawet specjalny 
program - Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego. Oprócz tego istnieje Fundusz Spójności, z któ-
rego finansowana jest m.in. budowa lotnisk, auto-
strad.

Czy polskie gminy w pełni wykorzystują
 istniejące szanse, jeśli chodzi 

o współpracę w regionach?
Zazwyczaj gminy dobrze wykorzystują obecną sza-
nsę. Na ten moment zrealizowaliśmy ponad 90 tys. 
projektów europejskich, a kolejne 60 tys. jest w tra-
kcie realizacji. Praktycznie nie ma gminy w Polsce, 
która nie skorzystała by z jakiegoś projektu. Teraz 
sprawdzimy, czy te przedsięwzięcia dały impuls do 
rozwoju, w jakim stopniu gmina i mieszkańcy z nich 
skorzystali. Chodzi o to, aby każda zainwestowana 
złotówka przyniosła kolejną. Jesteśmy na etapie, 
kie-dy mówimy gminom"sprawdzam". Zachcemy 
też do działań w ramach regionu i podejmowaniu 
wspólnych inicjatyw. Jeden samorząd nigdy nie bę-
dzie w stanie konkurować z dużymi partnerami z Za-
chodniej Europy. Samo Jastrzębie, bez współpracy 
ze swoimi sąsiadami też niewiele osiągnie.

Gminy naszego regionu wystarczająco
 współpracują ze sobą?

Nasze gminy współpracują ze sobą od wielu lat. Po-
trafią zdobyć i właściwie wykorzystać fundusze eu-
ropejskie. Jest pomiędzy nimi porozumienie, co do 
tego, z jakich projektów korzystać. Jednak nie jest to 
zaangażowanie ich całego potencjału. Potrzebuje-
my teraz kolejnych pomysłów, co robić dalej. A wyz-
wań jest wiele, jak chociażby integrowanie transpor-
tu publicznego na większym obszarze. Aczkolwiek 
czasami mogłoby być lepiej. Zdarza się usłyszeć uty-
skiwania pojedynczego samorządu, że jego sąsiad 
jest potężniejszy, silniejszy i nie daje mu szansy na 
rozwój. Natomiast jest to kwestia podejścia, bo 
znajdując się koło większego ośrodka miejskiego 
można również wykorzystać szanse rozwojowe, ja-
kie się z tym wiążą. Nie należy obrażać się na siebie. 
Tylko od nas, mieszkańców zależy, czy wybierzemy 
do samorządów ludzi z odpowiednim nastawieniem 
na taką współpracę i będziemy z tego wyciągać ko-
rzyści.

Jakie widzi Pan szanse 
i możliwości naszego regionu?

Posiadamy bardzo silny przemysł, szczególnie wę-
glowy. W Jastrzębiu znajduje się siedziba jednego 
z największych koncernów węglowych w Europie - 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która jest siłą tego 
regionu. Dużą szansę widzę w budowanej autostra-
dzie A1, której potencjał jest, jak na razie niewystar-
czająco wykorzystywany. A można lokalizować w jej 
pobliżu nowe tereny inwestycyjne, gdzie będą znaj-
dować się trwałe miejsca pracy dla tutejszych mie-
szkańców. Za mało podkreślamy to, że w naszym re-
gionie jest dobra baza dydaktyczna, że są tu dobrze 
wykształceni i wykwalifikowani ludzie, a o takich za-
biegają pracodawcy.

Czy jest możliwe, aby gminy wspólnie
 finansowały tą samą inwestycję?

-Gminy mogą to robić, muszą jednak powołać tzw. 
związek celowy, czyli wspólny zarząd obiektem. 
Wtedy ustala się podział kosztów i zasady korzysta-
nia z obiektu. Trzeba jasno określić odpowiedzial-
ność poszczególnych podmiotów za jego użytkowa-
nie. Gminy muszą ustalić kto i ile partycypuje w ko-
sztach powstania obiektu.

Często zdarzają się tego typu 
wspólne przedsięwzięcia?

Póki co są to chwalebne wyjątki, niż reguła. Raczej 
każdy tego typu zadanie realizuje sam.

Czy instytucje centralne nie powinny
 zachęcać do podejmowania

 wspólnych przedsięwzięć?
I to już robimy. Dla przykładu podam dwa miasta 
Bydgoszcz i Toruń. Miasta te połączyły swoje siły 
i wspólnie zbudowały spalarnię odpadów. Uzyskały 
na ten cel niemałe fundusze. A na dodatek zaanga-

żowano do tego przedsięwzięcia również inne, są-
siednie gminy.

Jak nasz region może 
wykorzystać autostradę A1, 
na szlaku północ - południe?

Jesteśmy w bardzo dobrym położeniu, bo to nie tyl-
ko autostrada A1, ale również, niedaleko od nas, 
znajduje się węzeł sośnicki, łączący nas z autostradą 
A4. Jesteśmy nie tylko na osi północ - południe, ale 
również wschód - zachód. To jest nasza szansa 
i przewaga, bo możemy dzięki temu uruchomić no-
we tereny inwestycyjne. Tam powstaną nowe, trwa-
łe miejsca pracy związane z usługami czy produkcją. 
Poza tym kolejną szansą jest dostępność komuni-
kacyjna regionu. Skróci się czas dojazdu pomiędzy 
głównymi ośrodkami na terenie województwa.

Czy nasz region przygotowuje się 
na uruchomienie tej autostrady?

Prezydent Wodzisławia Śląskiego nie czekał i już 
uruchomił pierwszy odcinek obwodnicy wodzisław-
skiej. Tym samym otwarł teren ponad 100 hektarów 
terenów inwestycyjnych. To szansa dla kilkunastu 
nowych firm. Już widać, że zanim autostrada została 
ukończona, to podejmowane są działania, aby ją od-
powiednio wykorzystać.

Jak ocenia Pan współpracę 
Jastrzębia-Zdroju z innymi gminami?

Dzięki temu, że Jastrzębie wykorzystuje zaplecze, 
jakim jest Jastrzębska Spółka Węglowa może sobie 
pozwolić na więcej, niż inne gminy. Jednak pamięta-
jmy, że otaczają nas sąsiedzi: Rybnik, Żory, Cieszyn. 
Mamy bliskość granicy z czeskimi gminami i na te 
rzeczy powinno się kłaść większy nacisk, na współ-
pracę z tymi partnerami. Można przecież wspólnie 
dostarczać mieszkańcom różne usługi. Od dawana 
wiadomo, że jak się coś zamawia razem, to cena jest 
mniejsza.

A jak oceni Pan możliwości współpracy
 transgranicznej z gminami czeskimi?

Granica, która kiedyś dzieliła, dzisiaj łączy. Powin-
niśmy się uczyć od naszych sąsiadów, a oni od nas. 
Wszystko to dla dobrej współpracy i wzajemnych ko-
rzyści. Parlament Europejski wspiera takie działania 
za pośrednictwem instrumentu o dość skomplikowa-
nej nazwie: Europejskie Ugrupowania Współpracy 
Transgranicznej. Na przykład w ramach tego we 
wrześniu umowę taką podpisze region wokół Zako-
panego ze swoim słowackim partnerem. Na począ-
tek będą realizować projekty turystyczne, a w ślad 
za tym pójdzie pogłębiona współpraca gospodarcza, 
dzięki której powstaną nowe miejsca pracy.

Jeszcze jest wiele przed nami. Musimy bardziej 
poznać naszych partnerów, a oni nas. Pierwszy krok 
został już zrobiony. Trwają wymiany młodzieżowe, 
samorządy po obu stronach granicy nawiązują kon-
takty. Teraz kolej na przedsiębiorców i ich zaangażo-
wanie.

Możliwe jest połączenie autobusowe
 Jastrzębia z Czechami?

Jest to absolutnie wykonalne. Musimy zdać sobie 
sprawę, że żyjemy w jednej Europie. Na takie cele 
również są pieniądze unijne, które wspierają tego ty-
pu propozycje. Skoro współpracę podjęła straż po-
żarna, służba zdrowia, policja to można podjąć ją 
także na poziomie komunikacji pasażerskiej.

Czy wymogi formalne nie utrudniają
 wspólnego działania, 

w ramach regionów?
Wszystko zależy od nas. Tak naprawdę wszystko jest 
w naszych głowach. Jeżeli będziemy mieć dobrze za-
planowane zadanie i pozyskamy do tego partnerów 
z regionu, to nie powinno być większych problemów.

Rozwój regionów zniweluje różnicę 
w jakości życia pomiędzy tzw. prowincją 
a dużym ośrodkiem miejskim?

Dziś różnice te zacierają się coraz bardziej. Ludzi 
wybierają styl życia, który bardziej im odpowiada. 
Coraz częściej mają domy w małych miejscowoś-
ciach, a dojeżdżają do pracy do dużych ośrodków. 
Pytaniem jest: W jakim miejscu samorząd terytorial-
ny jest w stanie zapewnić im wszystkie potrzebne 
usługi, czyli dostęp do dobrej służby zdrowia, szkoły, 
przedszkola, obiektów sportowych, dóbr kultury. 
Oblicza się, że wszystko to powinno znajdować się 
maksymalnie w odległości 2 godzin jazdy, od miej-
sca zamieszkania, środkiem komunikacji publicznej.

A więc wszystko zależy od nas i nasze możliwości są 
nie tylko pochodną naszych działań, ale również 
współpracy z naszymi sąsiadami.

ciąg dalszy ze strony 5

Jak informuje Jastrzębska Spółka Węglowa: 
"Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej dołączyły do 
indeksu WIG20 skupiającego 20 największych pod 
względem wartości rynkowej i najbardziej płynnych 
spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.

Decyzję o rewizji indeksu podjął Komitet Indeksów 
Giełdowych, a pierwsze notowanie WIG20 z JSW 
w składzie nastąpi po 16 września.

W indeksie największych spółek notowanych na 
warszawskiej giełdzie JSW zastąpi CEZ.

”Wejście JSW do WIG20 oznacza dla nas nie tylko 
prestiż. To także bardzo ważna informacja dla inwe-
storów. Świadczy o tym, że spełniliśmy pokładane 

Jastrzębska Spółka Węglowa 
w czołówce giełdowej

w nas nadzieje i w rekordowym tempie, bo miesiąc 
od debiutu, podjęta została decyzja o wprowadzeniu 
akcji JSW w skład najważniejszego indeksu war-
szawskiej giełdy. To także potwierdzenie, że akcje 
JSW są płynne i mam nadzieję, że w przyszłości 
znajdzie to również odzwierciedlenie w wartości 
obrotów” - powiedział Jarosław Zagórowski, Prezes 
Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA.

To kolejny indeks giełdowy, w skład którego weszły 
ostatnio akcje największego producenta wysokiej 
jakości węgla koksowego w Unii Europejskiej. 20 lip-
ca, zaledwie w dwa tygodnie po debiucie na GPW, po 
nadzwyczajnej rewizji indeksu, akcje JSW weszły 
również w skład prestiżowego MSCI Poland Stan-
dard Index".

fot. www.jsw.pl
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Co prezes Zdzisław Grodecki 
sądzi o wyremontowanej 
Hali Widowiskowo-Sportowej?  

Bardzo się cieszę, że powstała. Wydaje mi się, że 
nasze miasto oraz ludzie, którzy w nim mieszkają, 
powinni mieć taki obiekt. Tym bardziej mając do czy-
nienia ze sportem na wysokim europejskim i świato-
wym poziomie. Rewelacją jest fakt, że będziemy tam 
grać i trenować. 

Zatem Jastrzębski Węgiel 
zupełnie opuszcza Szeroką? 

Zgodnie z tym, co przekazaliśmy prezydentowi Ma-
rianowi Janeckiemu, nasza hala przy ulicy Reja bę-
dzie do dyspozycji wszystkich mieszkańców Jastrzę-
bia w godzinach 16:00-22:00. Zarówno dla gości in-
dywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Oczy-
wiście nieodpłatnie. Uważam, że w Jastrzębiu nale-
żałoby stworzyć system obiektów sportowych do 
wykorzystania. 

To kosztuje. Niemal 42 miliony złotych 
kosztowała sama hala. Wie Pan, jak 
wyglądają tego typu obiekty w kraju 
i za granicą. To wygórowana suma? 

Wszystko zależy od tego, jaką halę się buduje i w ja-
kim celu. Wybudowanie takiego obiektu może prze-
cież pochłonąć nawet 250 milionów złotych. Nato-
miast co do naszej hali, taki był projekt i takie zawie-
rał rozwiązania. Jednemu podobają się marmury, 
innemu gładkie ściany. Na pewno jednak obiekt ten 
nie będzie nam przynosił wstydu. To będzie rozpo-
znawalny budynek w regionie i całym kraju. Jastrzę-
bski Węgiel również się do tego przyczyni. 

Wiem z pewnego źródła, że nie wszystko 
się Panu podobało na nowej hali. 

Ale to jest normalne. Ile ludzi, tyle głosów. Jeśli cho-
dzi o całość obiektu, to jestem zdecydowanie „za”, 
natomiast niektóre rozwiązania pod kątem reklam, 
widowiska sportowego czy współpracy z mediami 
mogłyby być na wyższym poziomie. Cieszę się, że 
uwzględniono nasze sugestie dotyczące rozmiesz-
czenia kamer telewizyjnych. Tym niemniej, jako uży-
tkownik hali, będziemy zmuszeni stworzyć pewien 
plan reklamowy i napotykamy na pewne przeszkody 
w samym budynku. Ale w życiu jest tak, że przeszko-
dy należy pokonywać. Damy sobie radę. 

Władze Jastrzębskiego Węgla również 
przeprowadzają się na halę. 
Otrzymaliście cztery pomieszczenia 
na pierwszym piętrze. Wystarczy? 

Wystarczy. Na większej ilości pokoi nam nie zależało. 
Należy pamiętać, że jesteśmy właścicielem Hali Spo-
rtu w Szerokiej, gdzie stworzone zostanie centrum 
szkolenia młodzieżowego w oparciu o Szkołę Mis-
trzostwa Sportowego. Tam również powstanie cen-
trum fizjoterapii dla szeroko pojętego spektrum pra-
cowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Pod tym 
kątem napisany został projekt do instytucji Unii 
Europejskiej. Już przeszedł pierwszy etap. 

Niektórzy komentatorzy mieli obiekcje 
co do faktu, iż Jastrzębski Węgiel 
korzystać będzie z hali przy Leśnej 
nieodpłatnie. To również dla was 
zakupiono matę z tarafleksu 
za 200 tysięcy złotych. 

Anonimowo każdy może zarzucić nam, co tylko mu 
się podoba. Prosiliśmy władze miasta o możliwość 
korzystania z obiektu dokładnie w taki sam sposób, 
w jaki korzystają z innych obiektów miejskich pozo-
stałe jastrzębskie kluby sportowe. Pamiętajmy, że 
w Szerokiej ponosiliśmy wszystkie koszty działalno-
ści hali. W przypadku Hali Widowiskowo-Sportowej 
wnioskowaliśmy o to, aby móc na obiekcie grać i tre-
nować oraz mieć możliwość przeniesienia tam swo-
jej siedziby. Wyraziliśmy wolę, iż jeśli miasto będzie 
organizowało na miejscu różnego rodzaju imprezy 

czy koncerty, wówczas my potrenujemy w innym 
miejscu. Harmonogram zawsze można dopasować. 
Natomiast nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której 
nie trenujemy w tym samym miejscu, w którym 
przyjmujemy rywali. A nie stać nas na to, aby wynaj-
mować obiekt za pieniądze. I to z prostej przyczyny. 
Przecież ponosimy koszty funkcjonowania obiektu 
przy ulicy Reja. 

Czy zatem zgodzi się Pan z zarzutem, 
że Jastrzębski Węgiel w pewien 
sposób zawłaszczy sobie nowy obiekt? 

Absolutnie nie. Jastrzębski Węgiel trenuje od dawna 
w tym samym systemie. Jeśli ktoś będzie chciał sko-
rzystać z hali, to nie będzie miał z tym problemu. 

Mogą jednak pojawić się zarzuty, 
że mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju 
nie będą mieli dostępu do hali. 

Nie rozumiem, czym jest dostęp mieszkańców do 
hali. Proszę mi to wyjaśnić. 

Niektóre szkoły cieszyły się 
z powstania obiektu. 

Nie wiem, czy istnieje potrzeba, aby na hali zajęcia 
prowadziły jastrzębskie szkoły. Jak dotychczas świe-

tnie radziły sobie w tym aspekcie. Poza tym, warto 
pamiętać o utrzymaniu tego obiektu. Tym niemniej 
nie powinno być problemu z ustaleniem odpowied-
nich priorytetów. Na pewno porozumiemy się. 

Czyli Jastrzębski Węgiel jest 
jak najbardziej otwarty, 
jeśli chodzi o współpracę z miastem. 

Pamiętajmy, że to nie Jastrzębski Węgiel, a miasto 
jest właścicielem obiektu. 

Wiadomo jednak, że to pod kątem
 Waszego klubu ta hala powstała. 

Oczywiście, zdaję sobie z tego sprawę. Dlatego uwa-
żamy, że zostaną stworzone pewne priorytety. Do 
9:30 na hali mogą odbywać się zajęcia lekcyjne, po-
dobnie w godzinach 12:30 do 16:30 i później od 
19:00. Zwróciliśmy się do miasta z prośbą o taką sa-
mą możliwość korzystania z obiektu, jak w przypad-
ku JKH GKS Jastrzębie i Lodowiska „Jastor”. 

Zdaje Pan sobie sprawę, że chodzi tu 
głównie o nawierzchnię z tarafleksu, 
która musiałaby być za każdym razem 
zwijana po Waszych treningach? 
Trudno, żeby uczniowie mieli zajęcia 
wychowania fizycznego na takim 
podłożu. 

Tu rodzi się pytanie o świadomość nauczycieli wy-
chowania fizycznego, co do wykorzystania tego typu 
materiału. A przecież w innych dyscyplinach sportu, 
na przykład w piłce ręcznej, również korzysta się 
z tarafleksu. Rozwijanie i zwijanie to koszty i godziny 
pracy. Na hali Skry Bełchatów ten materiał jest poło-
żony przez cały czas, a przecież jest to obiekt przy-
szkolny. Poza tym, chyba nie po to budowano Halę 
Widowiskowo-Sportową, aby stała pusta. 

Odwiedzając obiekt byłem pod 
wrażeniem swoistego luksusu. 
Po pierwszym większym wydarzeniu 
sportowym może już nie być tak różowo. 

Trudno powiedzieć. Na pewno nasi kibice to ludzie 
świadomi i odpowiedzialni. Jastrzębski Węgiel w re-
prezentowanej przez siebie dyscyplinie prezentuje 
najwyższy europejski i światowy poziom. Zespół ma 
w swoim składzie gwiazdy globalnego formatu. Jak 
pokazuje doświadczenie, ludzie chętnie oglądają 
wydarzenia sportowe z udziałem naszego klubu. Nie 
przypominam sobie sytuacji, w której na kibiców sia-
tkówki kiedykolwiek narzekano, że cokolwiek ni-
szczą. 

Siódme miejsce w minionym sezonie w Polskiej Lidze Siatkówki nie zadowoliło sympatyków Jastrzębskiego Węgla. Rekompensatą 
za to był bez wątpienia występ w Final Four Ligi Mistrzów we Włoszech. Prezes Zdzisław Grodecki lubi powtarzać, że w sporcie liczą 
się tylko zwycięzcy. Nie ukrywa, że stara się realizować to hasło we wszystkich aspektach sportowego życia. W sezonie 2011/2012 
przed Jastrzębskim Węglem będzie stało wiele wyzwań. Tymczasem klub przenosi się do nowej Hali Widowiskowo-Sportowej...
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Siedziska na hali są koloru 
szarego. Nie miał Pan 
co do tego obiekcji? 

Rozmawiałem na ten temat wielokrotnie. Popatrzmy 
na niedawny mecz Wisły Kraków z Liteksem Łowecz. 
Krzesełka w Krakowie miały barwy klubowe. Kolory-
styka była jak najbardziej na miejscu. Czy chciałem, 
aby były pomarańczowe? Oczywiście. Ale szanuję 
prawo właściciela obiektu do decydowania o kolorze 
siedzisk. Są różne gusty. Natomiast ja, jako prezes 
klubu, wiem na czym polega zawodowy sport, biz-
nes, marketing sportowy, a także profesjonalne 
przygotowanie widowiska. Nie narzekam na kolor. 
Ale wiem, jak stworzyć dobre widowisko z korzyścią 
dla wszystkich. 

Trzy tysiące miejsc to mało czy dużo? 
Pamiętam mecze w półfinale 
Polskiej Ligi Siatkówki, na których 
było mniej widzów, niż na lidze 
okręgowej przy Harcerskiej. 

Nie chciałbym tego porównywać. Bywałem na me-
czach piłkarskich i chyba dane o dużej frekwencji na 
meczach są nieco przesadzone. Nie chcę o tym mó-
wić. Grając na hali w Szerokiej przyjęliśmy odpowie-
dnią strategię, która opierała się na takiej, a nie innej 
sprzedaży karnetów i biletów. Niestety, widzowie 
mieli do dyspozycji świetnych siatkarzy, ale nie mieli 
dostępu do odpowiednich warunków oglądania me-
czu. Teraz to się zmieni. Przygotowaliśmy kolejną 
strategię. Cóż, nie zapewni nam ona stuprocentowej 
skuteczności, bo nie mogę wymagać od każdego, 
kto kupi karnet, aby chodził na mecze. Ale staramy 
się, by było to jak najbardziej wygodne. Karnet nie 
zostanie „przywiązany” do danej osoby. Będzie mógł 
„krążyć” w gronie rodziny i znajomych. My gwaran-
tujemy szesnaście spotkań za 150 zł i możliwość og-
lądania zespołu z gwiazdami reprezentacji Włoch, 
Holandii, Polski czy Brazylii. Większość kibiców bę-
dzie mogła przyjść na mecz na piechotę, choć już 
słyszałem zarzuty, co do braku chodnika od strony 
Hotelu „Diament”. 

Brakuje też parkingów. 
Przepisy organizacyjne pozwalają nam na wyłącze-
nie jednego pasa alei Jana Pawła II, jak było to czy-
nione w poprzednim sezonie przy okazji niektórych 
spotkań. Poza tym mamy zgodę Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej na korzystanie z jej parkingu, a także jes-
teśmy w trakcie rozmów z firmą zarządzającą skle-
pem Lidl. Myślę, że około tysiąca osób spokojnie bę-
dzie mogło przyjechać samochodami. Inni będą mu-
sieli skusić się na spacer. Myślę również, że należy 
pomyśleć o specjalnym miejscu dla autobusów 
komunikacji miejskiej, ale to jest kwestia zbadania 
rynku i potrzeb mieszkańców. 

Cieszy Pana fakt, że będzie miał 
blisko do siedziby JSW? 

Niezmiernie się cieszę, że Jastrzębska Spółka Wę-
glowa jest takim mecenasem sportu. Że w społecz-
nej odpowiedzialności biznesu dostrzega wartości 
ważne dla mieszkańców. Raduje mnie fakt, że wice-
premier Waldemar Pawlak podkreślił to podczas 
wejścia Spółki na giełdę. Dzięki temu może rozwijać 
się społeczność lokalna. Ważne, abyśmy się wszyscy 
dobrze rozumieli i razem realizowali zadania. To nor-
malna relacja między sponsorem a sponsorowanym. 
Rozumiemy sytuację i liczę, że JSW docenia to, co 
robi dla niej Jastrzębski Węgiel. W jaki sposób 
promuje firmę w świecie. W ten sposób Spółka może 
realizować swoje cele giełdowe, co również 
podkreślał Waldemar Pawlak. 

Czy powstanie nowoczesnej hali
 zakończy drwiny warszawskich
 dziennikarzy z Jastrzębia? 
Żyjemy w takich czasach, że każdy może o każdym 
wszystko napisać i powiedzieć. W związku z tym wy-
stąpiłem z inicjatywą, aby nazwać naszą halę na 
Szerokiej Kurnik Areną. 

Mówi Pan poważnie? 
Jak najbardziej, słowo honoru. Drwiono z nas, czego 
nie można ukrywać. Zaproponowałem również pre-
zydentowi Marianowi Janeckiemu, który może 
szczycić się powstaniem nowej hali, aby nieoficjalnie 
nazywać ją tak, jak zwana była wcześniej, czyli „Du-
mą Janeckiego”. Zdania na jej temat mogą być ró-
żne, ale przecież takiego obiektu nie ma w Rybniku, 
Wodzisławiu, Żorach czy Cieszynie. Prezydent, mi-
mo wielu przeciwności i solidnej krytyki, doprowa-
dził ten projekt do szczęśliwego końca. Chcemy go 
wspierać i dlatego przygotowaliśmy koncepcję dwu-
dniowego otwarcia obiektu. Mamy doświadczenie 
w organizowaniu tego typu imprez. 

Czyli ze współpracy z miastem 
jest Pan jak najbardziej zadowolony. 

Największe problemy pojawiają się często w komu-
nikacji. Trzeba uczciwie powiedzieć, że musieliśmy 
zacząć ze sobą rozmawiać. Najgorszą sytuacją jest 
ta, jeśli jedna strona nie wie, co w rzeczywistości ma 
na celu druga. Uważam, że krok po kroku, nasza 
współpraca będzie się zazębiać. Prezydent może być 
naprawdę dumny z hali. 

Nie jest wielką tajemnicą, że chciałby Pan,
aby Klub Kibica Jastrzębskiego Węgla
zaakceptował pomarańczowe barwy. 

Nie, to jest nieprawda. 

Klub Kibica z jednej strony nie akceptuje 
nowych barw, ale z drugiej chętnie 
korzysta z klubowych pieniędzy na 
przejazdy i bilety. Według mnie 
to mała sprzeczność. 

W związku z tą sprawą pojawiło się wiele nieścisło-
ści. Jastrzębski Węgiel nie ma w swym statucie okre-

ślonych barw. Pomarańczowy kolor został przyjęty 
jako swoisty dowód czasów, w jakich żyjemy. Nie 
możemy się obrażać na kogoś, że jeździ dobrym sa-
mochodem, czy że ma pomarańczowe barwy. Nie 
było alternatywy. A my działamy w określonych wa-
runkach. Klub Kibica jest osobnym, niezależnym od 
nas stowarzyszeniem. Nigdy nie prosiliśmy kibiców 
o zmianę barw, a jedynie o stworzenie wspólnego 
„eventu” przy okazji turnieju Final Four w Bolzano. 
Chcieliśmy pokazać charakter. Podam przykład. 
Przygotowujemy się do wyjazdu na Klubowe Mis-
trzostwa Świata do Kataru. Za całość odpowiada wy-
najęta przez nas firma, gdyż sami nie mamy doświa-
dczenia w organizowaniu wyjazdów w ten rejon 
świata. I ta firma zaprezentowała hasło: „Do boju 
Polacy!”. O to nam chodzi. Gdy we Włoszech pojawili 
się kibice Dynamo Moskwa, to w finale wspierali 
Zenit Kazań za pomocą swoich barw, które jednak 
tym razem określały nie przynależność klubową, ale 
państwową. Chcieliśmy podczas wyjazdu na Final 
Four stworzyć „event” o nazwie „Jastrzębski Wę-
giel”. Stworzyliśmy projekt specjalnej, okoliczno-
ściowej koszulki, która cieszyła się sporą popular-
nością wśród kibiców różnych klubów. Chcieliśmy, 
aby sympatycy Jastrzębskiego Węgla byli z nami. 
Mieliśmy zamiar sfinansować ten wyjazd. Naszym 
celem nie było jednak przekonywanie kogokolwiek 
do zmiany barw, ale do stworzenia tego właśnie 
„eventu”. Chcieliśmy pokazać naszą jedność. Byliś-

my pierwszą polską drużyną, która na sportowo do-
stała się na ten poziom rozgrywek Ligi Mistrzów. Nie 
kupiliśmy sobie tego. Niestety, Klub Kibica nas nie 
zrozumiał i pozostał w Jastrzębiu. Natomiast obe-
cnie jesteśmy na etapie rozmów z fanami naszego 
klubu. Przedstawiliśmy pewne warunki. Faktem jest, 
że w ciągu ostatnich trzech lat Jastrzębski Węgiel 
wydał na działalność Klubu Kibica naprawdę sporą 
kwotę. Na to złożyło się dofinansowanie wyjazdów 
oraz biletów u siebie i na wyjeździe. Pamiętajmy, że 
pieniądze nie rosną na drzewach. A my chcieliśmy 
tylko, aby kibice jeździli z nami i nas dopingowali. 
Sukces w Bolzano był dla nas ważniejszy niż kawałek 
koszulki, bo za żadne pieniądze nie kupi się takich 
emocji, jakie przeżywaliśmy w minionym sezonie 
w Lidze Mistrzów. 

Teraz jednak zmieniają się warunki. 
Jest nowa hala. 

I w związku tym nie będzie możliwości stworzenia 
takiego „kotła”, jak na Szerokiej. Tam setka osób, bo 
tyle liczy sobie Klub Kibica, potrafiła stworzyć niesa-
mowitą atmosferę. Przy Leśnej będzie inaczej. Nie 
naciskamy, aby ktoś zmieniał barwy, ale jeśli dane 
spotkanie będzie promowane przy pomocy dedyko-
wanych koszulek, to jednak na coś będziemy ze 
strony Klubu Kibica liczyć. Nie zabraniamy nikomu 
kibicować Jastrzębskiemu Węglowi, ale rościmy so-
bie prawo do nazywania rzeczy po imieniu. Rozu-
miem argumenty Klubu Kibica, choć... dziwię się im. 
Ostatnio na przykład usłyszałem, co nie powinno 
być tajemnicą, że Klub Kibica boi się „wyklepania 
miski” przez sympatyków GKS Jastrzębie w przypad-
ku zmiany barw. Do mnie taki argument nie przema-
wia. Nie żyjemy przecież w średniowieczu. 

Przyznam, że również nie rozumiem 
tego argumentu. Jest dziwny. 

Dlatego nie przyjmuję go do wiadomości. Chciał-
bym, aby GKS Jastrzębie był dumą naszego miasta. 
Abyśmy na Stadionie Miejskim mogli obserwować 
największe gwiazdy polskiego i europejskiego fut-
bolu. Ale zdaję sobie sprawę z przeciwności, z wy-
mogów finansowych i starzejącego się stadionu przy 
Harcerskiej. Kibicuję GKS Jastrzębie w jego walce 
o powrót na piłkarskie salony. Jednak trzeba pamię-
tać, ile kosztuje zbudowanie klubu w pierwszej lidze. 
Tylko ślepy nie zauważy, jak zmienił się świat. 

Przejdźmy do ostatniego tematu. 
Kryzys w świecie szaleje, ale nie 
dotyka on Jastrzębskiego Węgla.
Walczycie o mistrzostwo? 

- Jak ktoś mnie zna, to wie, co odpowiem (śmiech). 

Zdaję sobie sprawę, 
że potwierdzi Pan te przypuszczenia. 

Nie boimy się tego wyzwania. Sport jest dziedziną, 
w której liczą się tylko najlepsi. Nikt nie pamięta, kto 
był wicemistrzem w 1935 roku, albo z kim my wygra-
liśmy przed paroma laty, zdobywając tytuł. Jednak 
samej walki o złoto nie można przeceniać. Kiedyś 
po-tęgami były AZS Warszawa czy Legia Warszawa, 
a dziś próżno szukać ich w gronie najlepszych. Trze-
ba budować stabilne podstawy. Cieszę się, że wspie-
ra nas taka firma, jak JSW. To daje niesłychane mo-
żliwości nie tylko dla klubu, ale też dla mieszkańców 
miasta. Dzięki niej możemy realizować swoje ma-
rzenia. Byłbym idiotą, gdybym powiedział, że nie 
walczymy o mistrzostwo. Inaczej musiałbym podać 
się do dymisji. Różne okoliczności spowodowały, że 
w ostatnim sezonie zajęliśmy dopiero siódme miej-
sce. Ale też walczyliśmy o mistrzostwo! 

ciąg dalszy ze strony 7
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Można powiedzieć, że w myśl tego hasła układa się 
cała kariera, jak to ludzie mówią „naszego posła”. 
„Naszego” – bo takim nazywają go ludzie w regionie. 
Swoje funkcjonowanie podzielił Tadeusz Motowidło 
tak naprawdę na trzy segmenty.

Pierwszy z nich to działalność czysto sejmowa, 
w której poseł Motowidło reprezentuje problemy 
swojego regionu. Zajmuje się przede wszystkim wa-
runkami stwarzanymi dla rozwoju i unowocześnia-
nia górnictwa przy jednoczesnym zachowaniu dialo-
gu społecznego, na który kładzie szczególny nacisk. 
Uważa on bowiem, że nasz region to doskonałe 
miejsce do koncentracji ośrodków innowacji i przed-
siębiorczości przy jednoczesnym pamiętaniu o jego 
silnej tradycji górniczej. Zdaniem posła Motowidło, 
węgiel ciągle jest szansą i podstawą bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju. Nasz parlamenta-
rzysta przypomina decydentom w kraju ale i również 
w Parlamencie Europejskim, że tradycyjne surowce 
energetyczne, w tym węgiel jako paliwa nieodna-
wialne są i przez kolejne kilkadziesiąt lat pozostaną 
podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
To również element naszej suwerenności gospodar-
czej. W przyszłości to właśnie te surowce powinny 
pozostać rezerwą i zabezpieczeniem dla sprawnego 
przejścia od wielkiej energetyki do modelu energe-
tyki obywatelskiej, rozproszonej, opartej na źród-
łach odnawialnych. Polska musi być krajem ekspor-
tującym energię netto. Jest to szansa na rozwój 
nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki w oparciu 
o surowiec, który jak mówi Tadeusz Motowidło: 
„węgiel, który przede wszystkim mamy i potrafimy 
go w coraz bardziej nowoczesny sposób wydobywać 
w dbałości o górników”. Dbałość o górników to wy-
posażenie ich oraz ich rodzin w takie elementy, które 
choć po części będą rekompensatą za tą niezwykle 
niebezpieczną pracę. Górnictwo nie może pozostać 
branżą niedoinwestowaną. Dlatego też poseł Moto-
widło w swojej działalności parlamentarnej zabiega 
o wspieranie działań na rzecz doinwestowania 
górnictwa. 

Drugim segmentem działalności Tadeusza 
Motowidło jest współpraca z wieloma środowiskami 
funkcjonującymi w naszym regionie. Mowa tutaj 
przede wszystkim o: Kołach Emerytów i Rencistów, 
Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Polskim Zwią-
zku Wędkarskim, Kołach Gospodyń Wiejskich, Ludo-
wych Klubach Sportowych, Automobilklub Śląski, 
Towarzystwie Przyjaciół Brydża Sportowego, Klu-
bami Szkaciarzy, Szkółkami Mistrzostwa Sportowe-
go, oraz z wieloma innymi organizacjami. Współ-
praca ta polega przede wszystkim na wspieraniu ini-
cjatyw podejmowanych przez wymienione środowi-
ska. Przykładem takiej inicjatywy są coroczne zawo-
dy wędkarskie o puchar posła Tadeusza Motowidło, 
w których uczestniczy blisko dwa tysiące wędkarzy 
w każdym roku. Skala tego przedsięwzięcia jest po-
tężna ponieważ z roku na rok coraz więcej organi-
zacji wędkarskich chce być objętych tym cyklem za-
wodów. Kolejnym przykładem współpracy są rów-
nież coroczne spotkania letnie z emerytami i renci-

stami. Tą grupę osób poseł Motowidło obdarza 
szczególnym uznaniem za trud wieloletniej pracy. 
Uważa on bowiem, że doświadczenie jakie posiadają 
te osoby należy wykorzystać w kształtowaniu mło-
dego pokolenia. Spotkania z wspomnianymi wyżej 
grupami i organizacjami to doskonała okazja do poz-
nawania ich problemów dnia codziennego. Te pro-
blemy to przede wszystkim brak dostępu do mocno 
zbiuralizowanych jednostek administracji pu-
blicznej, nierówny i niesprawiedliwy dostęp do słu-
żby zdrowia, kultury oraz brak możliwości realizacji 
swoich potrzeb. W swoje działalności sejmowej po-
seł Motowidło zwraca uwagę na to, że ubóstwo i wy-
kluczenie społeczne dotyka nie tylko osoby bezrobo-
tne, ale również rodziny osób pracujących, szczegól-
nie tych, którzy pracują za najniższe wynagrodzenia. 
A wiemy wszyscy, że takich w naszym regionie nie 
brakuje. W swoich interpelacjach sejmowych parla-
mentarzysta alarmuje, że wielu osób w naszym re-
gionie nie stać na opłatę czynszu, wykup lekarstw, 
opłacenie usług stomatologicznych, sfinansowanie 
niezbędnych usług pielęgnacyjnych czy też rehabi-
litację niepełnosprawnego członka rodziny. Mówi 
również w parlamencie o tym, że Polska to jeden 
z krajów UE, który ma najniższy stopień wydatków 
na politykę społeczną. Niejednokrotnie poseł Moto-
widło zwraca uwagę na fakt, że opieka społeczna 
przybiera iluzoryczny wymiar poprzez wypłacanie 
marnych zasiłków opartych o biurokratyczne pro-
cedury.

Dlatego też Tadeusz Motowidło postanowił już 
na początku swojej kariery parlamentarnej, że skon-
centruje się na pomaganiu najuboższym, oraz pozo-
stawionym samym sobie. To stanowi właśnie Trzeci 
segment jego funkcjonowania w regionie. Poseł 
Tadeusz Motowidło wybrał pracę na rzecz drugiego 
człowieka. Wybór był prosty – albo zostać brylują-
cym posłem w Sejmie, udzielającym wywiadów 
i wdającym się w awantury polityczne, łatwo rozpo-
znawalnym w kamerach telewizyjnych – albo pozo-
stać posłem „regionalnym”, który dba bezpośrednio 
o swojego wyborcę. Tadeusz Motowidło wybrał to 
drugie. Wybrał drogę bezpośredniego kontaktu z lu-
dźmi i ich problemami. Postanowił pomagać dzie-
ciom, których nie stać po prostu na zakup artykułów 
szkolnych i podarował blisko siedmiu tysiącom dzieci 
wyprawki szkolne. Postanowił również zadbać o wy-
poczynek letni i ufundował blisko dwóm tysiącom 
dzieci wyjazd na kolonie letnie, czy też półkolonie. 
Tadeusz Motowidło postanowił również by siedmiu 
tysiącom najmłodszych nie zabrakło paczki w Boże 
Narodzenie i zaprosił do Jastrzębia-Zdroju, Wodzi-
sławia, Raciborza oraz Żor Mikołaja. Można zadać 
sobie pytanie: dlaczego i po co to robi? 

Jak sam mówi „robię to ponieważ widzę taką po-
trzebę by pomagać drugiemu człowiekowi w miarę 
swoich możliwości. Jestem wdzięczny tym osobom, 
które pomagają mi organizować te wielkie przed-
sięwzięcia dla najmłodszych, których uśmiech jest 
dla mnie najlepszym podziękowaniem”.

Tadeusz Motowidło
poseł zwykłych ludzi

Tadeusz Motowidło – działacz 
związkowy, parlamentarzysta 
IV, V, oraz obecnej VI kadencji 

Sejmu RP. Człowiek wychowany 
w niezamożnej rodzinie, z której 

wyniósł najcenniejsze mu ce-
chy: poszanowanie dla dru-
giej osoby oraz wrażliwość 
na krzywdę ludzką. Te ce-
chy znajdują również swo-
je odzwierciedlenie w ha-
śle wyborczym z jakim 
Tadeusz Motowidło szedł 
do wyborów w prze-
szłości:

NAJWAŻNIEJSZY POZOSTAJE CZŁOWIEK – JEGO RODZINA, DOM I PRACA

Czy Jastrzębski Węgiel ma jeszcze 
szansę na europejskie puchary? 

System kwalifikacji w każdej z dyscyplin jest taki, że 
do europejskich pucharów kwalifikują się czołowe 
drużyny w danej lidze. A my zajęliśmy dopiero siód-
me miejsce. Są oczywiście tzw. „dzikie karty” i dlate-
go zwróciliśmy się do Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej o przesłanie naszej aplikacji do „dzikich kart” 
do trzech europejskich pucharów. Kiedy jednak us-
łyszeliśmy rewelacyjną dla nas informację o zakwa-
lifikowaniu nas do Klubowych Mistrzostw Świata, 
wszystko się zmieniło. Prezes Przedpełski w tej sy-
tuacji nalegał, abyśmy zrezygnowali z ubiegania się 
o „dzikie karty” i tak też zrobiliśmy. Przecież będzie-
my reprezentować nasze miasto, nasz region i na-
szego sponsora na arenie prawdziwie globalnej. 
Zmierzymy się z mistrzami kontynentów. W Klubo-
wych Mistrzostwach Świata zagra osiem zespołów, 
w tym trzy z Europy. W tym gronie jest również Ja-
strzębski Węgiel. Rozpoczęliśmy już działania, aby 
jak najmocniej wykorzystać ten fakt. 

Wielu sympatyków siatkówki zadawało 
sobie również pytanie o zamieszanie

 z Michałem Kubiakiem. Dlaczego 
Politechnika Warszawa nagle tak bardzo 
zaczęła walczyć o tego zawodnika? 

Nie wiem i nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. 
To jest pytanie do władz Politechniki. Z dokumen-
tów, które ja posiadam, a które przedstawił mi sam 
Michał Kubiak, wszystko wynikało jednoznacznie. 
Myślę, że klubem ze stolicy kierowały emocje nie do 
końca zgodne ze stanem faktycznym. 

A kiedy w szeregach Jastrzębskiego
Węgla doczekamy się jakiegoś
wychowanka? 

Nie znam klubu siatkarskiego, który w swoim pier-

wszym składzie miałby wychowanka. Nie jesteśmy 
Barceloną, która ma szkółkę piłkarską na najwyż-
szym poziomie. Tym niemniej Jastrzębski Węgiel 
bardzo mocno pracuje z młodzieżą. Jestem wielkim 
zwolennikiem szkolenia młodzieżowego. Premier 
Waldemar Pawlak mówił wielokrotnie o tych trzy-
dziestu dwóch szkołach mistrzostwa sportowego, 
z których jedna powstanie w Jastrzębiu. Szkoda, że 
z naszego miasta wycofał się AWF, który miał być na-
stępnym etapem działań. Trzeba sobie jednak wyra-
źnie powiedzieć, że współczesny sport stawia takie, 
a nie inne wymogi. Nie zgodzę się jednak z twierdze-
niem, że nie mamy dobrych wychowanków. W mi-
nionym sezonie w niektórych meczach wystąpił Ma-
teusz Przybyła, a wcześniej dobrze prezentował się 
Damian Dobosz. Ale żeby mogli oni prezentować 
najwyższy poziom światowy, z którym obecnie ma-
my do czynienia w Jastrzębskim Węglu, musi minąć 
sporo czasu. 

Czego zatem można Wam życzyć 
w tym nowym sezonie? 
Klubowego Mistrzostwa Świata? 

Oczywiście jest to dla nas ogromne wyzwanie. Zenit 
Kazań czy Trentino to potężne firmy. Nawet niedoce-
niany mistrz Iranu ma o wiele wyższy budżet niż my. 
Mało osób o tym wie, ale średni kontrakt w Iranie 
jest o wiele wyższy niż w całej polskiej lidze! A czego 
można życzyć? Stabilizacji i rozwoju. Aby marka Ja-
strzębskiego Węgla nadal liczyła się w świecie. Aby 
nasze hasło: „Mój klub, moje miasto, moja siatków-
ka” było dla wszystkich czymś niezmiernie ważnym. 
Abyśmy byli dumni z Jastrzębskiego Węgla, który 
staje się naprawdę dobrze rozpoznawalną marką 
w całej Europie.

   fot. Magdalena Kowolik
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ŚMIERDZĄCY BIZNES
Znajdujące się na obrzeżach naszego miasta składowisko odpadów coraz częściej zaczyna kojarzyć się mie-
szkającym w pobliżu mieszkańcom w sposób negatywny. Okazuje się, że w jego sąsiedztwie powstało „miejsce 
pracy” dla co najmniej kilkudziesięciu osób. Można byłoby uznać, że w dobie bezrobocia to dobra informacja. Jednak 
w czasie kiedy dla niektórych przy ulicy Dębina powstaje miejsce szybkiego „wzbogacania się”, dla innych oznacza 
to realne zagrożenie dla ich zdrowia, może nawet życia. Nic dziwnego. Cały pomysł na ten „biznes” sprowadza się tu 
bowiem do opalania w oponach samochodowych kabli energetycznych i pozyskiwania tą drogą drogocennej miedzi.

44-335 Jastrzębie-Zdrój
Al. Piłsudskiego 41

tel/fax: 32 47 63 499
tel. kom.: 609 493 800

www.as-nowaczek.pl

Jak mówią mieszkańcy osiedla „Zofiówka”, pro-
ceder ten uprawiany jest tam co najmniej od kilku 
lat. W każdym razie od momentu, kiedy ceny metali 
kolorowych, w tym także miedzi, wzrosły gwał-
townie. „Trują nas siedem dni w tygodniu” – rela-
cjonują wzburzeni. W praktyce wszystko sprowadza 
się do tego, aby znaleziony kabel – najczęściej są to 
przewody od rozmaitych urządzeń elektrycznych – 
pozbawić izolacji. Najłatwiej uczynić to podpalając 
kilka opon i topiąc w ognisku zbędną powłokę izo-
lacyjną. Na końcu pozostaje sama miedź. O tym, co 
ulotni się podczas tego procesu strach wspominać. 

Zdaniem mieszkańców „wytapianiem” znale-
zionych na wysypisku kabli zajmują się trzy grupy lu-
dzi. Do pierwszej z nich należą osoby po prostu zar-
abiające w ten sposób na życie, do drugiej – ci, 
którzy pozyskują kable w innych miejscach niż wysy-
pisko, zaś w jego pobliżu tylko je opalają. I jeszcze 
trzecia grupa, czyli... pracownicy ochraniającej skła-
dowisko firmy. Wiedzą to między innymi z relacji je-
dnego z tamtejszych „robotników”, który twierdzi, że 
około godziny 15-tej na wysypisku następuje swo-
ista zmiana warty. W miejsce pracujących na dwóch 
etatach ochroniarzy pojawia się „druga zmiana”, 
mieszkańcy pobliskich osiedli – głównie bloków przy 
ulicy Gagarina i jastrzębskiego "Manhattanu". Są to 
przeważnie młodzi ludzie, nierzadko kobiety, dla któ-
rych składowisko jest często jedynym źródłem ut-
rzymania. Jak przekonuje anonimowy mieszkaniec 
„Zofiówki” mają oni zapewniony tam nawet cate-
ring. „W ciągu dnia podjeżdża samochód, który za-
opatruje ich w najpotrzebniejsze rzeczy, z piwem 
włącznie. W zamian podobno skupuje od nich kable, 
także te z izolacją” – relacjonuje. 

Każdy, kto w środę, 3 sierpnia, zapuściłby się w 
okolice składowiska ujrzałby w jego pobliżu iście 
dantejskie sceny. W jednym z pobliskich zagajników 
paliło się kilka ognisk, przy których siedzieli osmoleni 
ludzie przypominający w najlepszym przypadku 
przedstawicieli egzotycznych plemion. W powietrzu 
unosił się charakterystyczny zapach palonych opon. 
Mało tego – słupy dymu pojawiły się także w kilku 
innych miejscach. Nieopodal przebiegającej drogi 
stał Fiat 126p, siedzący obok mężczyźni przygoto-
wywali się do rozpalenia kolejnej opony. Jak twier-
dzą znawcy tematu, taki interes dla każdego, kto po-
święci się karierze na jastrzębskim wysypisku warty 
jest około 200 złotych dziennie. Daleko idąca ostroż-
ność potencjalnych obserwatorów tego procederu 
jest tu więc jak najbardziej na miejscu. Mieszkańcy 
"Zofiówki" idą jeszcze dalej. "Niech pan nawet tam 
nie chodzi. Oni gotowy są zlinczować każdego, kto 
się do nich zbliży” – ostrzegają.

Co na to odpowiednie służby, do których obo-
wiązków powinno należeć interweniowanie w takich 
przypadkach? Jak mówi mł. asp. Inez Biernacka, 
rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Ja-
strzębiu-Zdroju, „nie odnotowaliśmy jak dotąd zgło-
szeń w przedmiotowej sprawie. Policjanci zostaną 
odpowiednio zadaniowani(?) celem zweryfikowania 
uzyskanych informacji”. W tym kontekście ciekawą 
wydaje się informacja, że jeden z mieszkańców „Zo-
fiówki” trzykrotnie informował o opisywanym proce-
derze tutejszych funkcjonariuszy. Z kolei w oficjalnej 
informacji Straży Miejskiej czytamy: „W tym roku 
Straż Miejska otrzymała jedno anonimowe zgłosze-
nie w dniu 14.07. 2011 r. dotyczące wypalania kabli 
przy ulicy Dębina. Na miejscu stwierdzono niezga-
szone do końca ognisko. Sprawa jest monitorowana 

przez dzielnicowego osiedla 'Zofiówka'”. Także ja-
strzębscy strażacy informują o zaledwie kilku przy-
padkach bądź to palących się śmieci, bądź opon 
w okolicach wysypiska. Wychodzi więc na to, że 
określone służby nie wiedzą o tym, co dla innych jest 
trudną do zniesienia codziennością.

Sprawa jest o tyle poważna, że palone 
codziennie na wysypisku opony stanowią prawdziwą 
bombę ekologiczną. W procesie ich spalania ważną 
rolę odgrywa temperatura. Gdy jest niewłaściwa, 
tzn. zbyt niska, w emitowanych spalinach powstają 
zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środo-
wisko naturalne oraz zdrowie ludzi i zwierząt może 
być bardzo szkodliwe. A tak jest właśnie w tym przy-
padku. Pyły, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek 
siarki, chlorowodór, cyjanowodór to tylko niektóre 
z przykładowych trujących związków, na których 
działanie narażeni są mieszkańcy pobliskich osiedli. 
I zresztą nie tylko oni. Rosnące w bezpośrednim są-
siedztwie składowiska zboże, jak mówią sami rol-
nicy, przeznaczone zostanie do produkcji paszy dla 
hodowanych przez nich zwierząt. Nie ma żadnej 
gwarancji, że stek z takiego rodzimego tucznika nie 
trafi na stół kogoś, kto właśnie w tej chwili czyta ten 
tekst.

Zarządzająca wysypiskiem firma Cofinco-Po-
land Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach nie zajęła 
stanowiska w tej sprawie. Całe kierownictwo spółki 
przebywa obecnie na zasłużonym urlopie i jest nie-
osiągalne dla mediów. Także na miejscu, w Jastrzę-
biu-Zdroju, pracownicy składowiska nie są zbyt roz-
mowni i odsyłają do katowickiej siedziby właściciela. 
Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że wszyscy dobrze 

wiedzą o co chodzi, ale z różnych, mniej lub bardziej 
tajemniczych powodów, wolą nie dostrzegać proble-
mu. 

Ta sprawa ma jeszcze inny wymiar. Czy powin-
no docenić się fakt, że „pracujące” tam osoby wzięły 
sprawy w swoje ręce? Należy przypuszczać, że gdy-
by nie wysypisko utrzymywałyby się one tylko z za-
siłku z pomocy społecznej lub pieniędzy z puli dla 
bezrobotnych. W najlepszym wypadku zaczęłyby się 
parać podobnym "dziwnym" zajęciem. A jeśli tak, to 
trzeba znaleźć pomysł, w jaki sposób pomóc zarów-
no opalającym kable, jak i „ofiarom” ich działalności. 
Tylko kto ma to zrobić? Nie należy zapominać, że 
składowisko odpadów komunalnych w Jastrzębiu-
Zdroju, choć w oficjalnej nazwie nie pojawia się 
przymiotnik „miejskie”, obsługuje potrzeby nie tylko 
naszego miasta. Urzędnicy zdają się jednak nie do-
strzegać problemu. Rzeczniczka magistratu, Kata-
rzyna Wołczańska, zapytana o proceder palenia 
przewodów elektrycznych odsyła do Straży Miej-
skiej. Wiedza tej ostatniej zaś nie jest w tym przy-
padku zbyt imponująca. Wygodniej jest więc odwró-
cić głowę w drugą stronę, zasłaniając się niewiedzą? 
Na chwilę obecną jesteśmy bowiem w sytuacji, 
gdzie jedni żyją z tego procederu, drudzy boją się 
o nim mówić, a trzecim wygodnie go nie dostrzegać. 
Dopóki jednak na rogatkach Jastrzębia będą płonąć 
opony, dopóty opisywany przypadek nie będzie miał 
wiele wspólnego z normalnością. Ostatecznie może 
się okazać, że funkcjonujące w okolicach ulicy Dębi-
na „miedziowe zagłębie” to wątpliwe Eldorado tylko 
dla zdeterminowanych.
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Zdewastowane, pokryte licznymi „freskami” 
ściany, czy chociażby specyficzny zapach, o którym 
pamięta się jeszcze długo po wizycie w tym miejscu, 
to tylko niektóre z rozpoznawczych znaków feral-
nych klatek. Jak mówi Stefan Woźniak, przewodnic-
zący Zarządu Osiedla „1000-lecia – Szeroka”, kolej-
ne prośby o remonty adresowane do Miejskiego Za-
rządu Nieruchomości, który administruje tym bu-
dynkiem, rozbijały się o podnoszony przez dyrektor 
Beatę Olszok argument, że jest to już w gestii wspól-
noty mieszkaniowej. „Jakiej wspólnoty? O co w tym 
wszystkim chodzi?” – pyta zdziwiony. Zresztą, sma-
czku całej tej sprawie dodaje fakt, że wielu lokato-
rów dowiedziało się o powstaniu rzekomej wspólno-
ty dopiero po fakcie.

Beata Olszok, dyrektor Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości, mówi, że „w 2006 r. – za sprawą wy-
kupu jednego z mieszkań – w budynku tym powstała 
wspólnota mieszkaniowa”. Być może brzmi to nieco 
kuriozalnie, ale takie właśnie rygory narzuca „Usta-
wa o własności lokali” z 24 czerwca 1994 r. Jeśli tylko 
jeden lokal wykupiony zostanie na własność, to 
„z automatu” pojawia się forma współwłasności ca-
łego budynku, a więc powstaje wspólnota. A tak 
właśnie było w przypadku bloku na os. 1000-lecia. 
Lokator pierwszego wykupionego mieszkania i mia-
sto Jastrzębie-Zdrój, do którego uprzednio należał 
budynek stworzyli podstawy do takiej współwłasno-
ści, w konsekwencji – także wspólnoty mieszkanio-
wej. Na chwilę obecną 4 znajdujące się tam mie-
szkania należą do właścicieli prywatnych, 3 kolejne – 
to lokale użytkowe, także w rękach prywatnych 
osób, udziały Niepublicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej „Szeroka” wynoszą 22,5 proc., zaś w przy-
padku miasta – 68 proc.

Ale czy to coś zmienia w kwestii zdewasto-
wanych klatek? Owszem i to wiele. Okazuje się, że 
administrator budynku, czyli MZN, nie może wyko-
nać remontu klatek bez podjęcia w tej kwestii uch-
wały przez członków wspólnoty. W jej ramach bo-
wiem funkcjonuje „wynalazek”, jakim jest zaliczka 
na koszty eksploatacji. Jest ona przeznaczona na 
pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych bu-
dynku i w zakresie wysokości ustalana na drodze ne-
gocjacji między właścicielami mieszkań. Kolejną 
kwestią pozostaje, jaką pulą pieniędzy rozporządza 
wspólnota? Obowiązuje tu zasada proporcjonalno-
ści. Opłaty z tytułu kosztów eksploatacji zasilające 
wspólną kasę uzależnione są od powierzchni lokali 
zajmowanych przez poszczególnych właścicieli. Ta 
prawidłowość obowiązuje także w przypadku podej-
mowania uchwał przez członków wspólnoty mie-
szkaniowej. Jednak, jak zastrzega dyrektor Olszok, 
tylko w teorii pełnomocnik prezydenta miasta posia-
da rozstrzygający głos. A jego rola jest niebagatel-
na, ponieważ reprezentuje on we wspólnocie lokato-
rów nie będących jej członkami. „W praktyce, mimo 
iż miasto posiada 68 procent udziałów w budynku, 
wszystkie decyzje zapadają na zasadzie wspólnego 
konsensusu. Przedstawiane są także regularnie pla-
ny remontowe mające na celu łatwiejsze wypraco-
wanie późniejszych, wspólnych decyzji” – podkreśla. 

Jak się okazuje, wspólnota nie dysponuje osob-
nym funduszem remontowym, potrzebnym do prze-
prowadzenia poważniejszych remontów – np. oma-
wianych klatek. Owszem, może ona podjąć uchwałę 
o utworzeniu takiego funduszu, ale w przypadku 
bloku na os. 1000-lecia nie doszło to jeszcze do sku-
tku. „Co się tyczy zarządcy, czyli MZN-u, to w prakty-
ce wszystko sprowadza się do przedkładania doku-
mentów członkom wspólnoty mieszkaniowej, wśród 
których znajdują się także te zawierające propozycje 

remontów z przeprowadzanych przeglądów tech-
nicznych oraz z bieżącej obsługi nieruchomości. 
W tym roku podnoszona była między innymi kwestia 
wentylacji mechanicznej, remontu kominów, izolacji 
w piwnicach, czy chociażby łączy teletechnicznych. 
Ostatecznie tylko kominy znalazły akceptację wśród 
członków wspólnoty. Proszę także zauważyć, że 
w 2000 r. miasto poddało blok kapitalnemu remon-
towi – podkreśla pani dyrektor.

Okazuje się więc, że klatki 15C i 15D muszą je-
szcze poczekać na odzyskanie swojej dawnej świe-
tności. Reprezentujący zbulwersowanego miesz-
kańca, jak i inne zajmujące mieszkania komunalne 
osoby pełnomocnik miasta jak na razie tylko w teorii 
korzysta z argumentu, jakim jest prawie 70 procent 
udziałów we wspólnocie. A więc z możliwości na-
rzucenia swojej woli reszcie jej członków. Na po-
wstanie funduszu remontowego – wszystko na to 
wskazuje – na razie nie zanosi się. A potrzeb jest 
więcej – chociażby podjazd do znajdującej się w bu-
dynku przychodni. Trzeba jeszcze pamiętać o co bar-
dziej opornych członkach wspólnoty, którym mogą 
nie spodobać się jej plany dotyczące zaplanowanych 
remontów. I choć prawo przewiduje w takich sy-
tuacjach wystąpienie przeciw zbuntowanemu wła-
ścicielowi na drogę sądową, nie zmienia to faktu, że 

może on znacząco utrudnić funkcjonowanie wspól-
noty.

Czy wspólnoty mieszkaniowe rzeczywiście oka-
żą się drogą do „mieszkaniowego raju”? Bo co pra-
wda opłaty za lokale wydają się niższe niż w spół-
dzielniach mieszkaniowych, ale pojawia się problem 
innych kosztów związanych z ich funkcjonowaniem, 
chociażby wspólnych remontów. Wspólnota ozna-
cza bowiem prawa, ale i obowiązki dla jej potencjal-
nych członków. Być może prostszym – co nie znaczy 
doskonalszym – rozwiązaniem jest działający w ra-
mach spółdzielni mieszkaniowych fundusz remonto-
wy? Niestety, w przypadku wspólnot mogą odezwać 
się także nasze cechy narodowe, nie pozwalające na 
wypracowanie żadnego wspólnego stanowiska. Co 
więc ma zrobić zgorszony mieszkaniec feralnej klat-
ki? Może mógłby wywierać naciski na MZN, aby ten 
z kolei prezentował bardziej zdecydowaną postawę 
na forum wspólnoty? Nie wydaje się to pozbawione 
sensu. Bo inaczej znów będzie musiał przypomnieć 
sobie stare porzekadło: „Mówiły jaskółki, że...”.

ul. Warszawska 5, D.H. Biedronka
(naprzeciw sklepu rybnego "Łosoś")

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 43 40 222
Pon-Piątek od 9:00 do 17:30 

Soboty od 9:00 do 13:00

- atrakcyjne ceny
- szybka realizacja zamówień
- dostawa towaru do domu klienta 
   na terenie miasta gratis!!  
    (przy zamówieniu powyżej 100zł)

Mówiły jaskółki...
Osiedle 1000-lecia po raz kolejny wraca „na wokandę”. Tym razem za sprawą interwencji 
jednego z jego mieszkańców. Wzburzony relacjonował, że wnętrze klatek 15C i 15D urąga 
wszelkim standardom cywilizowanego kraju. Jest to, jego zdaniem, tym bardziej 
bulwersujące, że czynsze nie należą tu do najniższych i osiągnęły już granicę 500 złotych. 
Mimo że jest to mieszkanie komunalne. Wydawać by się mogło, że jest to kolejna sprawa 
z popularnego cyklu interwencji reporterskich, dotyczących czyjegoś zaniedbania. Nic 

bardziej mylnego. Okazuje 
się bowiem, że pojawiające 
się tu nieprawidłowości mogą 
niebawem dotyczyć nie tylko 
mieszkańców tego bloku.

W czwartek 28 lipca 
br. Rada Krajowa PO RP 
zatwierdziła okręgowe listy 
do Sejmu RP oraz kandydatów 
do Senatu RP 
w nadchodzących wyborach 
parlamentarnych.

OKRĘG NR 30 – Powiaty: mikołowski, 
raciborski, rybnicki, wodzisławski 
oraz miast na prawach powiatu: 
Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory

1. Kluzik-Rostkowska Joanna
2. Krząkała Marek
3. Gadowski Krzysztof 
4. Siedlaczek Henryk
5. Bokuniewicz Aneta
6. Zawadzki Ryszard
7. Rybka Krzysztof
8. Kaczyńska Mirela
9. Zienc Piotr
10. Cyroń Witold
11. Halfar Barbara
12. Bombik Łukasz
13. Olszewska Ewa
14. Bech Aleksander
15. Fijołek Urszula
16. Krakowczyk-Piotrowska Monika
17. Piechula Stanisław
18. Konar Ilona

W piątek, 5 sierpnia Rada 
Krajowa Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej zatwierdziła 
listy kandydatów do Sejmu. 
W okręgu nr 30, obejmującym 
Jastrzębie-Zdrój, kolejność 
przedstawia się następująco:

1. Tadeusz Motowidło (Jastrzębie)
2. Magdalena Ogórek
3. Marian Jarosz (Jastrzębie) 
4. Irena Pierchała
5. Magdalena Zielonka 
6. Weronika Pawlicka-Jaworska 
7. Grazyna Graś 
8. Kornel Pająk 
9.  Zdzisław Krzak 
10. Ryszard Kaszubski
11. Jolanta Spyrczak 
12. Przemysław Szczepanek 
13  Ilona. Witala-Sługa
14. Joanna Dolata
15. Adam Wyleżych 
16. Irena Sulikowska
17. Roman Miruk-Mirski 
18. Maria Szypuła (KPEiR) 

Polskie Stronnictwo Ludowe 
podało, w poniedziałek, 
8 sierpnia, listę kandydatur 
w najbliższych wyborach 
parlamentarnych. 
Jej kolejność przedstawia 
się następująco: 

1. Bronisław Karasek
2. Piotr Szereda (Jastrzębie)
3. Wanda Swierczyna
4. Krystyna Kuczera
5. Bronisław Da-Via
6. Alojzy Gąsiorczyk
7. Tadeusz Sobala
8. Danuta Kwade
9. Elżbieta Zaborowska
10. Gerart Kretek
11. Benedykt Tkocz
12. Jan Gizdoń
13. Michał Machulec
14. Roman Fajkus
15. Ewa Zajęczkowska
16. Małgorzata Gwoździ
17. Aleksandra Guzy
18. Wioletta Bober

 (Jastrzębie)
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Radna Sejmiku 
Śląskiego

Anna Hetman

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

Sejm zapoznał się z raportem o stanie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego. Dane w nim zawarte skłoniły 
Posłów do wysunięcia daleko idących wniosków oraz do 
dyskusji na temat konieczności podjęcia działań pro-
filaktycznych.  Z raportu wynika, że w 2010 roku na pol-
skich drogach doszło do 38 tys. wypadków, w których 
śmierć poniosło 3 907 osób, a 48 tys. doznało obrażeń 
ciała. W województwie śląskim w 2010 roku odnotowa-
no 5 015 wypadków, 352 zabitych oraz 6 132 rannych
.

 Z dokumentu opracowanego przez Krajową Radę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że spraw-
cami zdarzeń są najczęściej kierowcy (79 proc.) i piesi 
(11 proc.). Wśród przyczyn wypadków powodowanych 
przez kierujących pojazdami jako najczęstsze wymie-
niane są: niedostosowanie prędkości do warunków pa-
nujących na drogach, nieprzestrzeganie pierwszeństwa 
przejazdu, nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla 
pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. 
Jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych wy-
mienia się również prowadzenie pojazdu pod wpływem 
alkoholu (choć w porównaniu z rokiem 2009 liczba nie-
trzeźwych biorących udział w ruchu znacznie spadła). 
W 2010 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu wzięli udział 

w 4 524 wypadkach drogowych, śmierć w nich poniosło 
455 osób, a 5 620 – odniosło obrażenia. W wojewódz-
twie śląskim odnotowano 635 wypadków z udziałem 
nietrzeźwych, zabitych zostało 30 osób, rannych – 761 
osób.  

Najwięcej wypadków na polskich drogach spo-
wodowali kierowcy w wieku od 18 do 24 lat (684 wypa-
dki) oraz ci w przedziale wiekowym 25 – 39 (983 wypa-
dki). Główną ich przyczyną było niedostosowanie 
prędkości do warunków na drodze.  

Niepokojące dane wynikające z dokumentu skłoni-
ły Posłów do refleksji. Podjęto dyskusję na temat ro-
związań, które w przyszłości mogłyby przyczynić się do 
poprawy stanu bezpieczeństwa na naszych drogach. 
Posłowie wskazali m. in. na potrzebę kontynuacji dzia-
łań świadomościowych,  programów prewencyjnych 
i edukacyjnych w zakresie zasad ruchu drogowego oraz 
promocję bezpiecznych zachowań na drodze. Reko-
mendacje na rok 2011 obejmują także m. in. inicjo-
wanie zmian legislacyjnych na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa na drogach, prowadzenie wzmożonych kon-
troli pojazdów oraz akcji informacyjnych dla podróż-

nych, rozwój kontaktów międzynarodowych w celu zdo-
bywania wiedzy, kontynuowanie realizacji Regionalnych 
Programów Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go i zachęcania do ich tworzenia na szczeblach powiatu
i gminy a także stopniowe wdrażanie wychowania ko-
munikacyjnego w szkołach i innych instytucjach oświa-
towych.

                                                     Poseł na Sejm RP

Sejm jednogłośnie opowiedział się za wprowa-
dzeniem ustawy umożliwiającej wykup mieszkań 
w ramach Towarzystw Budownictwa Społecznego.
W chwili obecnej obowiązuje przepis zakazujący 
zbywania lokali należących do TBS oraz mieszkań 
spółdzielczych powstałych przy udziale kredytów 
preferencyjnych wypłacanych z nieistniejącego już 
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Projekt przygotowanej 
przez PO ustawy o zmianie ustawy o niektórych for-
mach popierania budownictwa mieszkaniowego 
oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych daje 
możliwość przekształcenia praw do wyżej wymienio-

nych lokali mieszkalnych. Jak zakłada ustawa, wy-
kup mieszkania może się jednak odbyć wyłącznie za 
zgodą właściciela lokalu (TBS lub Spółdzielni Mie-
szkaniowej). Mieszkanie może zostać sprzedane 
jedynie obecnemu najemcy. Najemca ma prawo do 
wykupu wynajmowanego lokalu po cenie rynkowej 
pomniejszonej odpowiednio o koszt partycypacji 
w jego budowie (wkładu własnego, który  wynosi 
ok. 30 proc. wartości mieszkania). Pieniądze z wyku-
pu mają być przeznaczone na prowadzenie rządo-
wych programów mieszkaniowych.- „Przyjęta przez 
sejm nowelizacja to wyjście naprzeciw oczekiwa-
niom społeczeństwa. Liczymy na to, że wprowadza-

jąc możliwości wykupu mieszkań w ramach TBS bę-
dzie korzystne nie tylko dla ich obecnych najemców, 
ale także dla państwa.” – mówi Krzysztof Gadowski, 
poseł na sejm RP. -„Zaproponowane przez nas roz-
wiązanie gwarantuje środki finansowe, które będą 
mogły być przeznaczone na dalszy rozwój budowni-
ctwa. W chwili obecnej wiele osób, chciałoby wyna-
jąć mieszkanie w TBS-ie, a nie może tego zrobić, ze 
względu na brak środków na nowe inwestycje w To-
warzystwach. Po wejściu w życie nowych przepisów 
na pewno się to zmieni.” – dodaje. 

Posłowie za wykupem mieszkań w TBS

W związku z pracami nad projektem budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 
rok, jako Klub Platforma Obywatelska złożyliśmy swoje propozycje zadań, które po-
winny być priorytetowe w planowanym roku budżetowym 2012. Są to projekty które 
składamy jako Klub Radnych ale każdy radny indywidualnie również złożył swoje 
wnioski.

Oto nasze propozycje:
1. Zabezpieczenie środków finansowych na kompleksowe 

przygotowanie terenów inwestycyjnych.
2. Uzbrojenie terenów miejskich pod budownictwo.
3. Modernizacja stadionu miejskiego i dostosowanie 

do różnych dyscyplin sportowych
4. Poprawa infrastruktury na osiedlach i sołectwach (chodniki, schody, parkingi) 

ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Poznańskiej, Kasztanowej, 
Moniuszki, Granicznej, Olszowej, Ruchu Oporu,  Podhalańskiej.

5. Stworzenie systemu monitoringu miasta 
z uwzględnieniem monitorowania parkingów.

6. Modernizacja hali targowej na ul. A. Bożka.
7. Opracowanie nowego systemu finansowania oświaty w mieście.

 Zdajemy sobie sprawę z faktu, że niektóre zadania i działania należy wpisać w 
Wieloletni Plan Inwestycyjny i rozłożyć inwestycje na dłuższy okres czasu. Uważamy, 
że należy te działania wpisać już do budżetu na 2012 rok i rozpocząc ich realizację. 

Raport: w 2010 roku spadła 
liczba przestępstw drogowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców, proponuje się podjęcie uchwały w sprawie: 
udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkal-
nych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-
Zdrój. Obecne ceny wykupu lokali mieszkalnych bę-
dących własnością Miasta Jastrzębie-Zdrój są  ra-
żąco wysokie w stosunku do cen wykupu lokali z in-
nych zasobów.

Zgodnie art. 68 ust. l ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami właściwy organ (art. 4 pkt 9 - Pre-
zydent Miasta) może udzielić za zgodą Rady boni-

fikaty od ceny lokalu mieszkalnego zbywanego w 
drodze bezprzetargowej ustalonej zgodnie z art. 67 
(cena lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi 
oraz udział w nieruchomości wspólnej).

Biorąc pod uwagę ustawę o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu Cywilnego zobowiązującą do zwrotu 
kaucji mieszkaniowej proponuje się, aby Prezydent 
Miasta mógł udzielić bonifikaty:

do 95% Ceny lokalu mieszkalnego dla na-
jemców, którzy  wpłacali kaucje mieszkaniowe, pod 

warunkiem, ze zrzekną się roszczenia o zwrot kaucji 
wpłaconej przy zasiedlaniu mieszkania

do 90 % dla najemców, którzy nie wpłacali kau-
cji mieszkaniowych

Zapisy dotyczące zasad sprzedaży lokali mies-
zkalnych stanowiących własność ujęte są w prze-
pisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
Klub Radnych PO chce aby Rada Miasta w zwyczaj-
nym trybie zajęła się pracą najpierw w Komisjach 
nad proponowaną przez nas uchwałą – komentuje 
przewodniczący Klubu Radnych PO 

Projekt uchwały złożony przez Klub radnych PO

Klub Radnych Platforma Obywatelska RP na Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta 
dnia 8.08.2011roku głosował za podjęciem uchwały w sprawie warunków udzielania 
bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności nieruchomości. Wynikało to z trzech powodów;

1. Zainteresowania spółdzielców pełną
 własnością zajmowanych mieszkań;

2. Przedłożony projekt uchwały spełnił oczekiwania radnych 
Platformy Obywatelskiej bowiem zawierał zgłoszone przez nas zapisy 
mówiące o możliwości skorzystania z bonifikaty przez 
wszystkich zainteresowanych mieszkających w zasobach różnych 
spółdzielni będących użytkownikami wieczystych gruntów 
stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój; 

3. Utracone dochody z tytułu podatku od użytkowania 
wieczystego nie zrujnują budżetu miasta;

Wszelkie podejmowane przez nas decyzje mają jak 
najlepiej służyć mieszkańcom naszego miasta.

      Radni Klubu Platforma Obywatelska RP

OŚWIADCZENIEWnioski Klubu Po do budżetu na 2012

Dyżury radnych w siedzibie jastrzębskiej 
Platformy Obywatelskiej w każdą środę
w godz. 16:00 – 17:00 ul. Katowicka 24: 

Alina Chojecka - 7 września
Piotr Włodarek - 14 września
Damian Gałuszka - 21 września

Dyżury radnych w godz. 15.30 - 17.00 
w pokoju Nr  216A, II piętro UM:

Lucyna Maryniak - 15 września 2
Janusz Ogiegło - 29 września 
Elżbieta Siwiec - 27 października 
Roman Foksowicz - 24 listopada 

Dyżury radnej Sejmiku Województwa 
Śląskiego Anny Hetman:
24 sierpnia 2011
21 września 2011

Damian Gałuszka – każda 1 środa miesiąca
SP nr 17 – Ruptawa, godz. 16-17, 
SP nr 10 ul. Zielona godz. 17-18

Krzysztof Gadowski
Poseł na Sejm RP
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Codziennie coś nowego i emocjonującego. 
Pierwszy dzień rozpoczęła pierwsza zorganizowana 
w Polsce konferencja na temat niepełnosprawnych 
w sportach ekstremalnych. Czy można jeździć na 
desce bez nóg? latać na wake’u bez rąk? lub skakać 
na wózku w skateparku? – okazuje się, że tak. Ener-
gia życiowa i optymizm emanował od przybyłych na 
konferencję sportowców bez kończyn lub po ura-
zach kręgosłupa, dla których największą pasją stał 
się sport. Narciarstwo alpejskie, kolarstwo, wioślar-
stwo, koszykówka, lekkoatletyka, hokej, piłka nożna 
dla niewidomych i wiele innych dziedzin sportowych, 
również tych ekstremalnych, takich jak: snowboar-
ding, kitesurfing, sporty motorowe lub jazda na de-
skorolce, kto by pomyślał, że mogą być one upra-
wiane przez osoby, które zwykliśmy uważać za nies-
amodzielne i nieszczęśliwe. Jednak, jak podkreślał 
Łukasz Szeliga z Beskidzkiego Zrzeszenia Sportowo-
Rehabilitacyjnego START w Bielsku Białej, który sam 
mimo braku jednej nogi uprawia narciarstwo alpej-
skie – sport u niepełnoisprawnych zaczyna się, kiedy 
osoba staje się samodzielna. Najważniejsze jest 
więc uwierzyć w siebie, własne siły, możliwości i nie 
poddawać się. Wiedzą o tym doskonale paraolimpij-
czycy: Jarosław Rola i Rafał Szumiec, którzy opowie-
dzieli o swojej wyprawie na Śnieżkę na explorerze, 
czyli rowerze górskim napędzanym rękoma. Całym 
życiem dla 16-letniego Michała Robaka z Bielska Bia-
łej, który urodził się bez wszystkich kończyn, jest 
narciarstwo alpejskie, które trenuje od 11 lat. – 
Spróbowałem, spodobało mi się i zacząłem jeździć, 
po prostu. Mam znajomych niepełnosprawnych, 
którzy również uprawiają sporty: narciarstwo alpej-
skie, tenis, czy pływanie. Na razie jeszcze nie brałem 
udziału w olimpiadzie, ale będę się starał, aby w 
przyszłości wystartować. Jest to fajna forma spę-
dzania czasu, a podczas wyjazdów, nawet tych za-
granicznych, np. do Austrii, gdzie wyjeżdżamy co ro-
ku, można poznać nowych, ciekawych ludzi – opo-
wiadał Michał, członek Beskidzkiego Zrzeszenia 
START. 

Niestety same chęci nie wystarczą. Często 
uprawianie wybranej dyscypliny sportu wiąże się z 
niemałym kosztem nie tylko sprzętu, ale i specjali-
stycznych protez, dzięki którym niepełnosprawni 
mogą funkcjonować jak zdrowi, pełnosprawni lu-
dzie. Ich cena wacha się w granicach kilkudziesięciu 

do nawet kilkuset złotych w zależności od stopnia 
niepełnosprawności i rodzaju protezy. Dla przykładu 
bardzo niewielką część, ok. 7.000 na protezę pod-
stawą o koszcie nawet do 40 tysięcy może dofinan-
sować NFZ lub MOPS. Gorzej z protezą ręki, której 
wartość jest rzędu nawet 200 tysięcy zł. tłumaczył 
Piotr Bęcki z Ortocentrum z Warszawy.

Po zakończeniu konferencji niemałą atrakcją 
były pełne tricków, salt i ewolucji skoki najlepszych 
w Polsce mountainboardzistów na sześciometrowej 
rampie, nad samochodami. Największe wrażenie, 
jak co roku, wywołał całodniowy downhill rowerowy 
ulicami miasta. Skoki i ewolucje rowerowe na skocz-
niach, bandach, schodach, przez starą kamienicę 
i na innych przeszkodach wykonywali profesjonaliści 
i młodzi adepci rowerowego szaleństwa. Wśród za-
wodników nie zabrakło nawet przedstawicielek płci 
pięknej. Jak w każdej dyscyplinie sportowej, zwła-
szcza ekstremalnej, zdarzyły się niewielkie upadki, 
ale obyło się bez ciężkich uszkodzeń ciała. 17-letni 

Aleksander Kowalik z Sosnowca trenuje dopiero pół-
torej roku, a zawody na Freestyle w Cieszynie są je-
go pierwszymi, mimo to okazał się najlepszy i zdobył 
pierwsze miejsce w kategorii junior. Jak mówił, pla-
nuje rozwijać się w dyscyplinie i wziąć udział w ko-
lejnych zawodach. – Wielu moich znajomych jeździ 
ekstremalnie na rowerach. Koledzy wkręcili mnie 
w ten sport, a dziś byłem pierwszy raz na zawodach. 
Rodzice wspierają mnie, ale nie uważają tego za po-
ważny sport, trochę to olewają, ale na pewno teraz 
się to zmieni. Może zafundują mi nawet nowy, lep-
szy rower – śmiał się Olek.

Po rowerowych wrażeniach wszyscy z niecier-
pliwieniem oczekiwali na jeszcze większe widowisko 
- skoki motorowe na rynku, czyli freestyle motocros-
sowy. Ewolucje na wysokości 25 metrów wykony-
wali najlepsi polscy zawodnicy FMX: Bartosz Ogłaza, 
Artur Puzio i Michał Daciuk. Co roku pojawiające się 
kłębiaste szaro-granatowe chmury na niebie, co 
prawda dodają uroku skokom, ale i trzymają wszys-

tkich w napięciu. Gdyby spadł choćby lekki deszcz, 
skoki musiałyby być odwołane. Na szczęście obyło 
się bez niespodzianek, a zgromadzeni na rynku ob-
serwatorzy mogli cieszyć się pamiątkowymi fotkami 
latających mistrzów motorowego szaleństwa. To 
w powietrzu, a co ciekawego działo się w niedzielę 
na asfalcie? Ostatni dzień upłynął bez hamulców 
i bez granic prędkości, dochodzących nawet do 90 
km/h. Gravity sports, bo o tym mowa, czyli wy-
ścigach na deskorolkach zjazdowych, na których 
szusowało ulicą Ładną Boczną 29 zawodników, 
w tym dwie kobiety. Ich popisy w longboardzie (ja-
zda na deskorolce zjazdowej), streetludge (zjazd na 
saneczkach zjazdowych), w slalomie i slidzie wzbu-
dzały spory podziw wśród kibiców. 

Nie zabrakło i innych atrakcji dla uczestników 
FCF 2011. Oprócz koncertów na Wzgórzu Zam-
kowym, wyścigów modeli RC HPI Challenge, czy 
tańców na ulicznym parkiecie, każdy śmiałek w wie-
ku do 30 lat mógł spróbować swoich sił w skim-
boardzie na rynku - ślizgu na sztucznym torze wy-
pełnionym wodą do serfowania na desce. Komu nie 
przeszkadzał zapach spalonej gumy odwiedził stre-
fę dirt. Wokół dwóch beczek szusowały 2 nissany 
200 SX, bmw M3 i ford sierra, aż do momentu całko-
witego zdarcia opon. 

Należy podkreślić, że impreza nie miałaby racji 
bytu, gdyby nie pomoc 60 wolontariuszy. Każdy miał 
określoną rolę i zadania do wykonywania. 19-letnia 
Marzena Daduń, uczennica Technikum Budowlane-
go w Cieszynie pierwszy raz pomagała w przygoto-
waniach FCF. – Pierwszy raz biorę udział w festiwalu. 
Znam jednak osoby, które uczestniczyły w wolonta-
riacie rok temu i bardzo sobie chwalą tą imprezę. 
Chętnie się też dzielą z nowymi wolontariuszami 
swoimi doświadczeniami z poprzedniej edycji. Nie 
żałuję, że się zgłosiłam. Poznałam mnóstwo fanta-
stycznych ludzi, a współpraca z nimi jest ogromną 
frajdą. W przyszłym roku również zamierzam wziąć 
udział w wolontariacie FCF. Bardzo mi się podoba ta-
ka atmosfera – opowiadała Marzena.

Oj, działo się działo! Trzy dni ekstremalnych wrażeń towa-
rzyszyło uczestnikom Freestyle City Festiwal 2011, którzy 
pragnęli na żywo zobaczyć niewyobrażalne nieraz do 
wykonania wyczyny odważnych, a czasem, wydawać by się 
mogło, szalonych sportowców ekstremalnych. Mountain-
board, Downchill rowerowy, Freestyle motocross, czy Gravity 
sports - te intrygująco brzmiące nazwy przyciągały niczym 
magnez rzesze ciekawych tych oryginalnych dyscyplin. 
Z całą pewnością można powiedzieć, że druga edycja Frees-
tyle City Festiwal ponownie zakończyła się dużym sukcesem.





Mieszkania 63 i 55 m2 
w willi miejskiej, 2 pokoje, 
duży salon z kuchnią, łazienka.
Stan deweloperski, parking, ogród.
Nowoczesne i wysokiej jakości 
materiały
Cena: 350tys/63m2, 300tys/55m2
Ustroń, ul. Solidarności
Tel. 607571414

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

Wynajmę pokoje dla samotnych 
pań i panów oraz na jeden nocleg. 
Ul. 1 Maja 102 
kontakt: 500 434 908

Sprzedam mieszkanie M-5, 63 m2, 
trzecie piętro niski blok, ul. Malchera. 
Cena 122 tys. zł. 
Kupię M-3 około 38 m2 I lub II piętro.
kontakt: 32 473 15 88 

Sprzedam meble BRW z systemu largo 
kolor venga. Wskład wchodzą komoda, 
półka wisząca, szafa, półka zamykana 
stojąca oraz półka rtv. 
Cena 1,950zł. 
kontakt: 793 456 945

Poszukuję pracownika do wykonania 
ogólnego remontu sklepu. 
Wymagania: niepalący. 
Kontakt 32 4745034 w godzinach 7-15

Mam do sprzedania przepiękny stolik 
kawowy ''rydwan'' z odlewu gipsowego 
w kolorze starego złota z szklanym 
frazowanym blatem  wymiary 
105/65/ 45-wys. 
Stolik pięknie się prezentuje 
i doda Twojemu pomieszczeniu klasy 
i elegancji. Cena sklepowa 550 zł 
u mnie 250. Więcej zdjęc na maila dla 
zainteresowanych. 
kontakt: 505 660 898

 Zatrudnię sprzedawcę branży 
meblowej. 
Wymagania: niepalący. 
Kontakt 32 4745034 w godzinach 7-15

Zatrudnię barmana-barmankę do 
Gospody Bavaria.
kontakt: 510 642 005

Szukam osób do rozdawania ulotek. 
Praca w Jastrzębiu i okolicach. 
kontakt: 515 910 800

Zatrudnię kucharkę z doświadczeniem 
w pizzerii w Jastrzębiu. 
kontakt: 511 966 403

Poszukujemy pracownika na pełny etat 
w charakterze magazyniera w hurtowni 
Owoców i Warzyw Polsad. 
Preferowany wiek 23-30 lat. 
kontakt: 728 461 979

Poszukujemy na stanowisko 
budowlańca, cieśli, zbrojarza, 
instalatora kanalizacji zewnętrzne 
z doświadczeniem. 
kontakt: 505 028 710

Firma Tomkop zatrudni osobę chętną 
do pracy: Wykończenia, gipsowanie, 
malowanie, docieplenia. 
Wszechstronne umiejętności, ogólne 
doświadczenie budowlane. 
kontakt: 665 778 080

Podejmę pracę kierowca kat. B i C. 
Posiadam aktualne badania, 
kwalifikację wstępną. Również mam 
doświadczenie na samochodach 
dostawczych. 
kontakt: 792 086 279

Firma Naturhouse zatrudni 
Dietetyka na niepełny etat. 
Wymagania: wykształcenie wyższe 
kierunkowe lub w trakcie studiów CV 
na: dietetyk.jastrzebie@gmail.com 
kontakt: 531 939 531

Szukam pracy jako sprzedawca 
w sklepie, sprzątaczka w biurze, banku. 
Jestem sumienna i odpowiedzialna.
 W pełnym lub niepełnym
 wymiarze pracy. 
kontakt: 725 201 675

Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać na adres 
e-mail: krzyzowka@jasnet.pl lub na kartkach pocztowych z 
naklejonym kuponem do 4. września.
Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
al. Jana Pawła II  1/15a (budynek “Jantar” - II piętro)
Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 13 nagrody otrzymują: 
Sandra Żołądź, Jonasz Chodura, Beata Marczewska, 
Ewelina Bloch.
Gratulujemy!

W sprawie odbioru nagrody prosimy o kontakt 
w siedzibie redakcji JasNetu.

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 14 ufundowali:

JasNet, Vitalit Instytut, JSS, SilesiaPresse, Explozja Tańca.
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Tym razem spotykamy się w godzinach 16:30-17:00 
pod Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój. Kierujemy się na 
wschód. Aleją Piłsudskiego dochodzimy do skrzyżowania 
z ulicą Graniczną. Osoby marszałka Józefa Piłsudskiego 
(1867-1935) nie trzeba szerzej przedstawiać. To jeden 
z największych Polaków w historii. Ojciec niepodległości 
w 1918 roku oraz zwycięstwa nad bolszewikami dwa lata 
później. Z perspektywy Śląska nieco skomplikowaną kwe-
stią jest jego stosunek do naszego regionu, który zdaniem 
jego przeciwników, był nacechowany negatywnymi emo-
cjami. W 1926 roku Piłsudski dokonał zamachu majowe-
go, w efekcie czego w Polsce rozpoczął się okres autory-
tarnych rządów sanacyjnych. Ich ocena do dziś różni hi-
storyków. Jedni uważają je za niedopuszczalne złamanie 
standardów demokratycznych. Inni dowodzą, że w tam-
tych czasach nie było innego wyjścia. Piłsudski zmarł 
w 1935 roku, a jego pogrzeb zgromadził nieprzebrane 
tłumy. Marszałek pochowany został na Wawelu, a swoisty 
wybuch kultu jego osoby miał miejsce po 1989 roku. 
Praktycznie każde większe miasto w Polsce ma ulicę jego 
imienia. 

Idąc ul. Graniczną docieramy do ul. Podhalańskiej, 
a następnie skręcamy w prawo idąc kilkadziesiąt metrów. 
Mijamy przejście dla pieszych, które stanowi pierwszy 
punkt kontrolny. Przechodzimy przez „zebrę” i wchodzimy 
do lasu. Leśna wędrówka pozwoli na odseparowanie się 
od zgiełku miasta, które często męczy nas na co dzień. Po-
dążamy niebieskim szlakiem i dochodzimy do ul. Cichej, 
po czym skręcamy w lewo. Docieramy do wiaduktu, prze-
chodzimy pod nim i tym samym znajdujemy się na ul. Kor-
fantego. Wojciech Korfanty (1873-1939) był wielkim pol-
skim patriotą i bojownikiem o polskość Śląska. Dziś jego 
słowa są przeinaczane przez tzw. autonomistów śląskich, 
którzy wywieszają idee Korfantego na sztandary zapomi-
nając o jego działalności w czasie zaborów i w między-
wojennej Polsce. Jako młody chłopak uczęszczał do szko-
ły niemieckiej, gdzie nauczyciele wpajali uczniom wyż-

szość narodu niemieckiego nad Słowianami. Dorastający 
Korfanty odrzucał te poglądy, czytając ze słownikiem pol-
sko-niemieckim w ręku „Pana Tadeusza” i zakładając pol-
skie kółko samokształceniowe. Z tego powodu wyrzucono 
go z gimnazjum. Idee niepodległościowe pociągały coraz 
bardziej, na co wielki wpływ miały wykłady ekonomii poli-
tycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1903-
1912 i 1918 był posłem do Reichstagu oraz pruskiego Lan-
dtagu (1903-1918), gdzie przystąpił do Koła Polskiego. 
W latach 1918-1919 był członkiem Naczelnej Rady Ludo-
wej, stanowiącej rząd Wielkopolski podczas powstania 
wielkopolskiego. W 1921 roku stanął na czele III powsta-
nia śląskiego. W II Rzeczypospolitej był posłem na Sejm. 
W 1922 roku miał szansę zostać premierem, ale wobec 
jego kandydatury swoiste veto postawił wspomniany 
wcześniej Józef Piłsudski. Po zamachu majowym Korfanty 
znalazł się „na cenzurowanym”, a w 1930 został uwięziony 
w twierdzy brzeskiej. Pięć lat później został zmuszony do 
emigracji, z której powrócił w 1939 roku. Zmarł na kilka-
naście dni przed wybuchem II wojny światowej, a jego 
pogrzeb stał się wielką manifestacją patriotyczną. Dziś 
w Katowicach, w okolicach Sejmu Śląskiego, znajdują się 
pomniki obu wielkich przeciwników: Piłsudskiego i Kor-
antego. W ten sposób pogodziła ich historia. 

Ul. Korfantego idziemy pod górę, podążając wzdłuż 
ogródków działkowych. Tam czeka na nas drugi punkt 
kontrolny. Następnie na skrzyżowaniu skręcamy w ul. Ol-
szową. Kierujemy się nią aż do okolic al. Piłsudskiego, jed-
nak jeszcze nie wracamy na poświęconą marszałkowi 
trasę, ale idziemy w lewo. Tam ma miejsce trzeci punkt 
kontrolny. Wracamy na ul. Korfantego i przez kilkadziesiąt 
metrów idziemy tą samą trasą, co wcześniej. Docieramy 
do skrzyżowania z ul. Bukową, którą następnie kierujemy 
się na al. Piłsudskiego. Skręcamy w lewo i po kilku minu-
tach dochodzimy do Urzędu Miasta, skąd rozpoczynaliśmy 
naszą wędrówkę.

Zapraszamy 
na VI etap 
JasWalkingu
Dwa miesiące wakacji za nami. Aura nie sprzyjała tym, którzy liczyli na upalne 
i słoneczne lato. Wiele jednak wskazuje na to, że ostatnie dni sierpnia nieco 
poprawią nastroje jastrzębian. 21 sierpnia ruszamy w kolejną trasę 
JasWalkingu. To już szóste spotkanie. Tym razem nosić będzie nazwę „Od 
Piłsudskiego do Korfantego”, gdyż również tymi ulicami poświęconymi dwóm 
wielkim Polakom wędrować będą jastrzębscy „nordyccy spacerowicze”. 
Z drugiej jednak strony warto pamiętać o symbolice swoistej syntezy 
międzywojennych dziejów Rzeczypospolitej, która zawiera w sobie poglądy 
i działalność tych dwóch przeciwników politycznych, a jednocześnie patrio-
tów mających różne pomysły na Polskę. Dziś czcimy obydwu. Zarówno Józef 
Piłsudski, jak i Wojciech Korfanty, znaleźli swoje godne miejsce w historii 
naszej ojczyzny.
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Biegi

Boks

Adam Pawłowski otrzymał powołanie do re-
prezentacji Polski na Młodzieżowe Mistrzostwa 
Europy w boksie, które odbędą się w dniach 22-
28 sierpnia w Dublinie. W stolicy Irlandii zawo-
dnik BKS Jastrzębie będzie walczył w kategorii 
wagowej 69 kg. Poza Pawłowskim do kadry tre-
ner Zbigniew Raubo powołał Grzegorza Kozło-
wskiego, Sylwestra Kozłowskiego i Kazimierza 
Łęgowskiego. Warto również wspomnieć, iż Pa-
włowski znalazł się w szerokim gronie Kadry Mło-
dzieżowej Polskiego Związku Bokserskiego na 
okres od 1 lipca do 31 grudnia 2011.

Ireneusz Miśkowiec reprezentujący barwy ekipy 
Knorr Gorący Kubek MTB Team zajął 44. miejsce 
w kolejnych zawodach z cyklu Eska Bike Mara-
thon, które tym razem odbyły się w Świeradowie-
Zdroju. W swojej kategorii wiekowej jastrzębia-
nin zdobył 11. lokatę. Zawody odbyły się na dys-
tansie 54 km, na trasie o przewyższeniu ponad 
1200 m. Miśkowiec zanotował czas 2:16:14
i stracił do zwycięzcy, Mariusza Kozaka z Gliwic, 
około 18 minut.

Spore grono jastrzębskich kolarzy wzięło udział 
w maratonie rowerowym Rajcza Tour zaliczanym 
do klasyfikacji cyklu Dobrych Sklepów Rowero-
wych Road Marathon. Spośród naszych zawodni-
ków świetnie spisał się jeden z najlepszych zawo-
dników z Jastrzębia, Marek Adamczyk, który re-
prezentuje klub z Gliwic. Na dystansie 175 km 
Adamczyk zajął 20. lokatę z czasem 5:32:44. Na 
tym samym dystansie dobrze zaprezentowali się 
też Andrzej Młynek (31.) oraz Tomasz Młynek 
(32.), jadący w barwach zespołu Jas-Kółka. 

Damian Zawierucha zajął 7. miejsce w klasyfika-
cji generalnej Mistrzostw Polski w Biegach Gór-
skich stylem anglosaskim. Impreza na dystansie 
10,8 km odbyła się w Ustrzykach Dolnych. Trasa 
miała przewyższenie 834 m. Zawodnik KB MOSiR 
Jastrzębie oraz Montrail Team zajął również 
2. miejsce w swojej kategorii wiekowej (seniorzy 
B), zdobywając tym samym wicemistrzostwo 
kraju. Całe zawody wygrał Daniel Wosik z Ostro-
wca Świętokrzyskiego z czasem 46:36. Zawieru-
cha stracił do zwycięzcy nieco ponad pięć minut.

Dagmara Dziuk i Mirosław Piłatowski z Jastrzębia 
Zdroju wzięli udział w 16. Biegu Ulicznym Jawo-
rzno 2011. Zawodniczka KB MOSiR Jastrzębie 
zajęła 96. lokatę z czasem 1:03:23, co pozwoliło 
jej na zdobycie trzeciego miejsca w kategorii wie-
kowej K1. To duży sukces podopiecznej trenera 
Jakuba Staśkiewicza. Z kolei Mirosław Piłatowski 
w klasyfikacji generalnej był 135. z czasem 
1:05:52. Jastrzębianin zajął również 29. miejsce 
w kategorii M40. Na dystansie 15 km triumfował 
Henryk Szost z Grunwaldu Poznań, który uzyskał 
wynik 45:52.

Aneta Suwaj zajęła 17, miejsce w biegu na 5000 
m Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce, które od-
bywają się w Bydgoszczy. Zawodniczka, która 
rozpoczynała przygodę ze sportem w Klubie Bie-
gacza MOSiR Jastrzębie uzyskała czas 17:29:83. 
Jastrzębianka obecnie reprezentuje barwy AWF 
Kraków. Wygrała uczestniczka igrzysk olimpij-
skich, jedna z najbardziej znanych polskich le-
kkoatletek, Lidia Chojecka z Pogoni Siedlce z cza-
sem 15:46:88.

Kolarstwo

Ponadto 43. lokata przypadła Eugeniuszowi Ma-
łyjurkowi, a 65. Pawłowi Szatkowskiemu. Wygrał 
Tomasz Zabawczuk z Walidróg. W klasyfikacjach 
poszczególnych kategorii wiekowych lokaty 
w pierwszych dziesiątkach zdobyli Marek Adam-
czyk (9.) oraz Andrzej Młynek (5.) i Eugeniusz 
Małyjurek (8.). Natomiast na krótszym dystansie 
w ramach tej samej imprezy pojechali: Ireneusz 
Trzaskalik (124.), Aleksandra Młynek (Jas-Kółka, 
127.) oraz Małgorzata Adamczyk (GMG Gliwice, 
134.).

Rajdy samochodowe

Wiesław Ingram i Krzysztof Janik triumfowali 
w grupie N oraz klasie N3 20. Rajdu Rzeszowskie-
go, którego uczestnicy gościli w miniony week-
end na trasach województwa podkarpackiego. 
Załoga bocheńsko-jastrzębska w Hondzie Civic 
TypeR była 9. w klasyfikacji generalnej zawodów 
Rajdowego Pucharu Polski. W okolicach Rzeszo-
wa zmagały się załogi zarówno Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski, jak i wspomnia-
nego Pucharu Polski. W ramach RSMP wygrał 
niezawodny Francuz Bryan Bouffier, natomiast 
w RPP triumfował Mariusz Nowocień.

Siatkówka plażowa

Mariusz Jajus i Sebastian Marczyński wygrali 
finałowy turniej IX edycji Regionalnych Mis-
trzostw Miast Śląska w siatkówce plażowej, który 
odbył się w Mikołowie. W finale imprezy jastrzę-
bianie pokonali Piotra Kożucha i Piotra Wesoło-
wskiego z Sosnowca. Szczególnie zacięty poje-
dynek Jajus i Marczyński stoczyli w półfinale 
z Adrianem Wiewiórą i Krzysztofem Błachutem, 
kiedy to o zwycięstwie decydował trzeci set.

Piłka nożna

Mimo wcześniejszych zapowiedzi KP Odra 1922 
Wodzisław, która chce kontynuować tradycje da-
wnego pierwszoligowca z Bogumińskiej, nie wy-
startuje w rozgrywkach Podokręgu Racibórz. Po 
wielu perypetiach i nadziejach związanych z mo-
żliwością startu w klasie A, klub z Wodzisławia zo-
stał przydzielony do klasy C Podokręgu Rybnik. 
Oznacza to, iż nasze ligowe drużyny, Zryw Bzie
i Granica II Ruptawa, zagrają w ramach rozpo-
czynającego się sezonu właśnie z Odrą Wodzi-
sław. Z tego względu dotychczasowy terminarz 
spotkań klasy C zostanie zaktualizowany.

Pewne zwycięstwo w inauguracyjnym meczu od-
nieśli piłkarze B-klasowego Żaru Szeroka. Ekipa 
z ul. Gagarina pokonała u siebie LKS Baranowice 
4:1. Aż do 81. minuty był remis, ale później gos-
podarze aż trzykrotnie pokonali bramkarza gości 
i tym samym zgarnęli trzy oczka. Gole strzelili: 
Waśniewski, Żarczyński, Husarz i Drewczyński.
Żar Szeroka - LKS Baranowice 4:1 (1:1)
Żar: Mika - Zdziebło, S. Kasprzak, Husarz, 
Marczyk (Wiśniewski), Waśniewski, Jajus, 
Jastrzębski (Imiela), Kowalski (Abrachamczyk), 
Żarczyński, Drewczyński, Ciesielski. 

W bardzo dobrym stylu rozpoczęli sezon 2011
/2012 piłkarze Zrywu Bzie. W swoim pierwszym 
meczu w ramach w rozgrywek klasy C podopie-
czni trenera Tatarczyka pokonali solidny LKS 
Zwonowice 2:0. Gole dla zwycięzców strzelili 
Grzegorz Niesłańczyk i Szymon Lazar.
Zryw Bzie - LKS Zwonowice 2:0
Zryw: Salach - P. Karwot, D. Niesłańczyk, 
G. Niesłańczyk, G. Buchta, Barciok, P. Janecki, 
Bilik, Sierota, R. Buchta, Pająk.




