
Czy jastrzębskie drogi są 
remontowane w dobrym tempie?

A. Tak, remonty przebiegają szybko

B. Nie, prace przeprowadzane są 

ślamazarnie

C. Może być, ale mogłoby być lepiej

D. Nie mam zdania

A(22%) B(36%) C(23%) D(19%)
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Zarzuty prokuratorskie 
dla wiceprezydenta

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach po-
stawiła zarzuty wiceprezydentowi Ja-
strzębia-Zdroju Krzysztofowi Baradziejo-
wi w związku z niejasnościami dotyczą-
cymi postawionego w stan likwidacji 
w 2010 roku MKS GKS Jastrzębie. 

- Wiceprezydent miasta Jastrzębie-Zdrój 
jest podejrzany o wystawienie niepra-
wdziwego zaświadczenia. W ten sposób 
pomógł w uzyskaniu dotacji przez klub 
sportowy MKS GKS Jastrzębie 
- powiedział rzecznik instytucji, proku-
rator Michał Szułczyński. Ze względu na 
dobro śledztwa prokurator nie udzielił 
szerszej informacji na ten temat. 

- W tej chwili wiceprezydent jest na ur-
lopie za granicą i w związku z tym Urząd 
Miasta nie komentuje sprawy 
- poinformowała rzecznik UM Katarzyna 
Wołczańska.

Krzysztof Bardziej
fot. UM 

wasze komentarze

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü
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 Kibic GKS się znalazł:) 
Nosił wilk razy kilka....
autor: Prawo i Sprawiedliwość

  Prezydent zarzuty prokuratorskie, 

teraz wiceprezydent. Ciekawa ekipa.
autor: Takie czasy

Tak pan Baradziej robi dobre wra-

żenie. Ale co tak naprawdę się za tym 

kryje?
autor: Kara

Ü

  ciekawe kto mu w UM takie trefne 

pisemko do podpisania zafundował
autor: much

Według prezydenta i urzędu na 

pewno wszystko było prawidłowo tylko 

znowu jakaś instancja prawna się myli 

albo działa stronniczo. Bo przecież nasz 

urząd jest najlepszą wykładnią prawa.
autor: SW

Nie kopie się leżącego, ale jak are-

sztowali Joachima L. już mówiłam, że 

sam nie pójdzie siedzieć, tylko za sobą 

pociągnie parę osób!!! Joachim za dużo 

wie, jak dogada się z prokuratorem, to 

w Jastrzębiu będą przedterminowe wy-

bory ! Tylko żal , że to tak długo trwa !
autor: Hera

  Oby ten mały kamyczek poruszył 

całą lawinę i sprzątnął tą stajnię Augia-

sza (UM).
autor: Dexter

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na  www.jasnet.pl

więcej komentarzy na  www.jasnet.pl

We wtorek, 13 września 2011 roku Try-
bunał Konstytucyjny orzekł, że wyrobiska 
górnicze nie są budowlami i nie podlega-
ją opodatkowaniu. To dobra wiadomość 
dla branży górniczej.

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygał pyta-
nie prawne, jakie w czerwcu 2009 r. zadał 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gli-
wicach w zakresie konstytucyjności prze-
pisów definiujących pojęcie budowli na 
potrzeby opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości.Trybunał Konstytucyjny 
wydał tzw. orzeczenie interpretacyjne. 
Z sentencji wyroku wynika, że przepisy 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
definiujące pojęcie budowli są zgodne 
z Konstytucją, jednak wyłącznie pod wa-
runkiem, że nie odnoszą się do podziem-
nych wyrobisk górniczych a mogą odno-
sić się do obiektów i urządzeń zlokalizo-
wanych w tych wyrobiskach.

W przekonaniu Trybunału, niejasnych 
regulacji podatkowych nie wolno inter-
pretować na niekorzyść podatników, 
a ich analogiczne czy rozszerzające sto-
sowanie jest niedopuszczalne w każdym 
przypadku, gdy ma na celu zwiększenie 
obowiązków podatkowych. Jednocześnie 

zdaniem Trybunału, zastosowanie pods-
tawowych reguł wykładni prowadzi do 
wniosku, że opodatkowanie podatkiem 
od nieruchomości podziemnych wyrobisk 
górniczych jest wykluczone, skoro nie są 
one obiektami budowlanymi (urządze-
niami budowlanymi) w rozumieniu usta-
wy - Prawo budowlane, lecz przestrzenią 
w nieruchomości gruntowej lub w góro-
tworze powstałą w wyniku prac górni-
czych, co bezspornie wynika z ustawy - 
Prawo geologiczne i górnicze.

"Dzisiejsze rozstrzygniecie Trybunału 
Konstytucyjnego to dla JSW i całego pol-
skiego górnictwa bardzo pozytywny syg-
nał. Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze 
długa droga przed nami, natomiast wie-
rzymy, że to początek korzystnych zmian 
na rzecz górnictwa. Sądy administracyj-
ne i organy podatkowe powinny od tej 
pory kierować się orzeczeniem Trybuna-
łu. Czekamy zatem na pozytywne i spra-
wne zakończenie toczących się postępo-
wań w naszych indywidualnych spra-
wach. Pozwoli to na rozwiązanie ok. 274 
mln utworzonych na ten cel rezerw a tak-
że odzyskanie około 161 mln zapłacone-
go już podatku" – powiedział Jarosław 
Zagórowski, Prezes JSW.

JSW bez podatku?

KWK Borynia

13 września Policjanci ze Strumienia za-
trzymali mieszkańca Jastrzębia-Zdroju, 
który posiadał przy sobie 3,5 grama ma-
rihuany. 24-latek został zatrzymany rano 
na strumieńskim rynku.

Wczesnym rankiem w autobusie linii 
Cieszyn-Strumień mieszkaniec Jastrzę-
bia-Zdroju, uciął sobie drzemkę. W poło-
wie drogi przebudził się i zauważył, że 
obok niego siedzi nieznany mu mężczy-
zna. Chcąc pewnie nawiązać kontakt 
z nieznajomym obok, zapytał go: 
- „Stary, zajaramy razem?” i wyciągnął 
z kieszeni zapakowaną w woreczku ma-
rihuanę. Mężczyzna odmówił. Po czym 
jastrzębianin schował z powrotem wore-
czek do kieszeni i znowu zasnął.

„Starym” okazał się nieumundurowany 
funkcjonariusz policji, który wykorzystu-
jąc drzemkę pasażera zadzwonił na ko-
misariat w Strumieniu. Kiedy autobus do-
tarł do ostatniego przystanku pasażer z
 marihuaną musiał przesiąść się do radio-
wozu i podróż zakończył w policyjnym 
areszcie. Mieszkaniec Jastrzębia posiadał 
przy sobie 3,5 grama marihuany. Za po-
siadanie narkotyków grozi mu teraz 3-le-
tni pobyt w więzieniu.

„Stary, 
zajaramy 
razem?”

Fot. SXC
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List nauczycieli ZS 1

Grupa nauczycieli z Zespołu Szkół nr 1 
wystosowała, 31 sierpnia, list do Prezy-
denta Miasta, w którym informuje, że nie 
zgadza się z decyzją Wojewody Śląskie-
go, który unieważnił jego decyzję o od-
wołaniu Lidii Wachowiec ze stanowiska 
dyrektora ZS1.

Autorzy wskazują, że wojewoda oparł się 
tylko na „formie prawa i jego niuansach, 
a nie na dobru szkoły”. Pomijają przy tym 
fakt, że wojewoda z racji swojego nad-
zoru prawnego mógł odnieść się tylko 
i wyłącznie do aspektu prawnego sprawy. 
Dziękują jednocześnie prezydentowi, 
Urzędowi Miasta, kuratorowi za podjęcie 
decyzji o jej odwołaniu.

List ten zbiegł się z wcześniejszym pis-
mem dyrektor Wachowiec do prezydenta 
miasta, w którym na bazie unieważnienia 
przez wojewodę jego decyzji, deklaruje 
gotowość kontynuowania pracy na sta-
nowisku dyrektora szkoły. 

Na zapytanie, czy zbieżność w czasie obu 
listów jest przypadkowa rzecznik jastrzę-
bskiego magistratu Katarzyna Wołczań-
ska odpowiedziała, że nie posiada takich 
informacji.

wasze komentarze

Ü

Ü

Dlaczego ja nic nie wiem na temat 
tego listu? Czy znowu zrobiono coś za 
plecami niewygodnych nauczycieli? 
Jestem oburzona!!! 
autor: nauczycielka z ZS1

Nie zgadzają się z tym co zrobił 
Wojewoda, nie zgadzali się z tym co 
robiła pani W., nie zgadzali się jak tylko 
coś na nich znaleziono podczas kontro-
li. To taki typ ludzi. Ludzie oni nawet nie 
zgadzali się z rozporządzeniami mini-
stra. Zobaczymy jak długo potrwa sie-
lanka.
autor: Znający sytuację 

Jestem nauczycielem tej szkoły. 
Czytam ten tekst i myślę, że to chyba 
jakiś żart. Ja nic na ten temat nie wiem. 
autor: Nauczycielka 

pani Wachowiec jest bardzo 
bezczelna, piszac takie pismo ze jest 
gotowa być dalej dyrektorem- widac ze 
kobieta choruje na władzę, wstyd 
wstyd i jeszcze raz wstyd, ktoś taki 
pracuje w szkole, muszę przenieść 
moje dzieci do innej. 
autor: Joanna

Ü

Ü

  

Ü

Ü

Musiała pani nigdy tej pani nie po-
znać, skoro tyle w pani nienawiści. Pani 
Wachowiec musiała tak postąpić po de-
cyzji wojewody. Według prawa nadal 
jest dyrektorem. Pisze pani, że ktoś taki 
pracuje w szkole. Czyli jaki? Skrzywdzi-
ła pani dzieci? Nie sądzę. Łatwo obrzu-
cać kogoś epitetami anonimowo. Bez-
czelna, choruje na władzę, wstyd. A co 
pani powie o nauczycielach, którzy na 
lekcjach obrzucali panią dyrektor bło-
tem, napuszczali na nią uczniów, oszu-
kiwali uczniów, że to dyrekcja nie zga-
dza się na wycieczki, wyjścia, kiedy im 
samym nie chciało się wyjeżdżać. 
Wiem to od mojej własnej córki. To pa-
ni powinna się wstydzić pani Joanno. 
autor: Rodzic do Joanny

Mam do czynienia ze sprawami 
pracowniczymi i prawnymi. List dyre-
ktor Wachowiec do prezydenta to cał-
kiem normalne i stosowane pismo pro-
ceduralne, jakie pracownik wysyła po 
przywróceniu go przez wyższą instan-
cję do pracy. Natomiast zdumiewające 
jest że przeciekł z gabinetu prezydenta. 
Przecież to list w sprawie osobistej do 
konkretnego adresata. Albo prezydent 
sam go przekazał do szkoły i mediów, 
żeby wywołać określona reakcję, albo 
któryś z jego podwładnych, a to znaczy 

że nie panuje nad swymi urzędnikami. 
Jedno i drugie jest karygodne. 
autor: 08/09

 Ten list to ohydne podszycie się. 
Jest z nagłówkiem Rady Pedagogicznej 
a Rada nie tylko nie uchwaliła takiego 
listu na spotkaniu 31 sierpnia ale nawet 
nikt go nie zaprezentował. Wielu na-
uczycieli dopiero teraz dowiaduje się 
o nim. Jak ktoś nie wierzy, niech spra-
wdzi protokół posiedzenia. To się nazy-
wa manipulacja. I ten list podpisali 
"rzetelni ludzie" w imię "spokoju i prze-
widywalnej sytuacji w szkole". 
autor: Nauczyciel

To nieprawda, ze dyrektor Wacho-
wiec pokłóciła sie z wszystkimi. Pod-
czas jej urzędowania większość wspie-
rała jej działania a przeciw jej działa-
niom występowała znaczna mniejszość 
nauczycieli. Ale tą mniejszość poparł 
prezydent dla sobie znanych celów 
i wprowadził inna władzę w szkole. 

Ü

Ü

Ü

Ü

 Zdumiewające jest to, że to wła-
śnie nauczyciele wzywają do lekcewa-
żenia prawa nazywając to "formy pra-
wne i niuanse" na rzecz przez nich zde-
finiowanego dobra szkoły. Jest to wyra-
źne podważanie porządku prawnego 
na zasadzie "prawo prawem a sprawie-
dliwość musi być po naszej stronie". 
Właśnie tym powinien zająć się jakiś 
nadzór, bo jakich postaw nauczą mło-
dzież tacy ludzie. Może temu powinien 
przyjrzeć się prezydent jeśli sam szanu-
je prawo. 
autor: Jastrzebiak

  31 sierpnia odbyła się konferencja 
Rady Pedagogicznej. Brałam w niej 
udział. Po konferencji rozeszliśmy się. 
Co jest grane. Kiedy powstał ten list 
i kto go podpisał? Ja w każdym razie nic 
o tym nie wiem. Mam podejrzenie, że 
powstał na potrzebę pana prezydenta. 
autor: nauczycielka

Pani Wachowiec ma tylko kilku 
zwolenników w szkole, a z większością 
sie pokłóciła, więc po co się upiera? 
autor: only man

Ü

  

A teraz to już jak za PRL, kiedy "więk-
szość" popierała władzę komunisty-
czną w imieniu "ludu pracującego". 
Prezydent historyk dobrze zna te me-
chanizmy i widać, że je wykorzystuje. 
autor: Do only man

No właśnie "ponoć" 70% to pod-
pisało. I tak się rezsiewa plotki. Tylko 
czemu "ponoć" te pozostałe 30% nie 
miało pojęcia o tym liście. Takie rzeczy 
uzgadnia się z całym gronem pedago-
gicznym a nie z wybrańcami. Śmierdzi 
na odległość krętactwem i tendencją. 
Ta szkoła stacza się na dno, a tzw grono 
pedagogiczne będzie miało przydomek 
największych fałszywych krętaczy 
w mieście.
autor: Kazik

Ta szkoła podupadała z roku na 
rok, mało sie w niej działo a problemy 
zamiatano pod dywan. Żyła tylko przy-
gasającym blaskiem dawnego splen-
doru. Ci, którzy mieli z nią do czynienia 
wiedzą o tym dobrze. Wachowiec usiło-
wała zmienić tą tendencję ale jak było 
do przewidzenia wpadła w konflikt 
z grupą zachowawczych nauczycieli, 
których poparł prezydent. I efekt jest 
jaki jest, już likwiduje się zmiany przez 
nią wprowadzone.   
autor: Waga

Pani Wachowiec dbała o wizeru-
nek szkoły i zawsze pragnęła, by szkoła 
ta zgodnie ze swoją tradycją była zna-
czącą nie tylko w mieście, ale i w kraju. 
Komu zależało by ten błogi stan zbu-
rzyć? Czy długo Prezydent będzie tole-
rował rozgryweczki pewnej grupy nau-
czycieli i niebezpieczne marginalizowa-
nie tradycji tejże szkoły? Czy "protestu-
jących" nauczycieli nie należałoby 
prześwietlić na wskroś? Czy rolą nau-
czycieli jest sianie defetyzmu i nienawi-
ści do przełożonych, którzy wprowa-
dzali dyscyplinę wbrew obiegowemu 
poglądowi "RÓBTA CO CHCETA"? 
autor: Waga

Ü

Ü

Ü

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na  www.jasnet.pl

więcej komentarzy na  www.jasnet.pl
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i 1,5 etatu w sekretariacie to niewiele jak na potrze-
by naszego miasta – komentuje komendant.

A co z wychodzeniem naprzeciw społeczeństwu? Nie 
zawsze jest to takie proste. Co prawda Marek Wróbel 
przyznaje, że uśmiech i spolegliwość ze społeczeń-
stwem to podstawa w pracy strażnika miejskiego, 
ale nie zawsze sprawdza się to na pierwszej linii fro-
ntu. Dużo też zależy od rodzaju powierzonego te-
renu. Jak mówi dzielnicowy Ruptawy, „w przypadku 
sołectwa łatwiej o kontakt z mieszkańcami, gorzej 
przedstawia się sytuacja na osiedlach, gdzie szcze-
gólnie młodzi ludzie nie darzą nas zbytnią sympatią”. 
Wtóruje mu komendant, który już teraz ma w pla-
nach zorganizowanie szkolenia dla swoich podwład-
nych właśnie z zakresu pozytywnego budowania re-
lacji międzyludzkich. Czy to wystarczy? Jego zda-
niem są to umiejętności, jak każde inne, które trzeba 
po prostu opanować. „Właściwe zachowanie się 
w każdej sytuacji, nie zrażanie się pierwszymi niepo-
wodzeniami w kontaktach z ludźmi, wzbudzanie 
zaufania” – wylicza. Ważne jest, aby dzielnicowy 
znany był jak najszerszej liczbie mieszkańców, któ-
rzy darzyliby go zaufaniem i pomagali w codzien-
nych obowiązkach. Jak się ma więc do tego brak 
zgody podlegających mu dzielnicowych na publi-
kację swoich fotografii (na marginesie – twarze 
dzielnicowych Policji są do wglądu mieszkańców na-
szego miasta). Komendant wzrusza ramionami. 
„Istnieje taka furtka w prawie – publikacja wizerun-
ku jest chroniona przepisami – z której mogli skorzy-
stać. Wystarczy jeden funkcjonariusz sprzeciwiający 
się temu pomysłowi, a moja siła perswazji jako szefa 
kończy się w tym momencie” – tłumaczy.

Komendant Marek Wróbel powołując się na swój 
autorski program „Bezpieczne i Przyjazne Osiedle” 
mówi, że to się już właściwie dzieje: „Dzielnicowy 
pełni tutaj rolę animatora społecznej aktywności 
w zakresie bezpieczeństwa, jest zarówno przyjacie-
lem mieszkańców, ale i osobą, która egzekwuje pra-
wo”. Jednak jak podkreśla, warunkiem powodzenia 
tej strategii jest aktywna postawa osób do których 
program adresowano, czyli zwykłych mieszkańców 
osiedli. „Współpracujemy z ich gospodarzami, ale 
nie ukrywam, że docelowo chcemy dotrzeć do jak 
największej liczby osób. Jeśli przynajmniej 30 pro-
cent mieszkańców poczuje się odpowiedzialna za lo-
sy swojej dzielnicy, będzie to już bardzo dobry wy-
nik”. Zdaniem komendanta dzięki tej grupie osób 
może udać się jedna – kto wie, czy nie najważniejsza 
– rzecz. Mianowicie będzie można zmieniać ludzką 
mentalność. A jest to warunek niezbędny do tego, 
żeby chociaż pomarzyć o bezpiecznym, w przypadku 
Jastrzębia-Zdroju niemal 100-tysięcznym, mieście.

Zresztą, stworzony przez komendanta program 
„Bezpieczne i Przyjazne Osiedle” idzie jeszcze dalej. 
Wśród jego strategicznych celów pojawia się także 
ten mówiący o stworzeniu „straży obywatelskiej”. 
Miałaby ona aktywnie współpracować ze Strażą 
Miejską i Policją , a dzielnicowy byłby tu swoistym 
koordynatorem, lub, jak można przeczytać w doku-
mencie - „kreatorem aktywności społecznej”. We-
dług szefa jastrzębskiej Straży Miejskiej w przyszło-
ści takie formacje opierałyby się wyłącznie na mie-
szkańcach konkretnego osiedla. „Wyposażone 
w środki łączności, znające świetnie specyfikę patro-
lowanych miejsc, składające się z nie więcej niż 

trzech osób – mogłyby idealnie wspomagać pracę 
Straży Miejskiej” – dodaje. Co prawda, wielu pomysł 
ten kojarzył się z poprzednią epoką, kiedy po ulicach 
naszego miasta dziarsko kroczyły patrole ORMO, 
ale, jak mówi z satysfakcją, i oni powoli zaczynają 
przekonywać się do idei „straży obywatelskich”. 
Ostatecznie i tak wszystko opierałoby się na zaanga-
żowaniu i wsparciu dzielnicowych i nie chodzi tutaj
o żadne wyręczanie pracy straży miejskiej, czy poli-
cji, chodzi o aktywność społeczną każdego dnia 
w zakresie utrzymania porządku i spokoju publi-
cznego na własnym osiedlu.

A jak wygląda dzień takiego dzielnicowego? Według 
komendanta Wróbla zaczyna się zazwyczaj od od-
prawy w siedzibie jastrzębskiej Straży Miejskiej. To 
tu ustala się listę najważniejszych spraw do zała-
twienia. „Ideałem byłoby, gdyby dzielnicowy 80 pro-
cent czasu spędzonego w pracy mógł poświęcić na 
patrolowanie swojego osiedla i współpracy z Zarzą-
dem Osiedla. Ale to raczej mrzonka” – przekonuje. 
Jak mówi, ten sam funkcjonariusz jest jednocześnie 
kierowcą, obsługuje monitoring, czy chociażby 
uczestniczy w szkoleniach lub służbach w patrolach 
zmotoryzowanych. W efekcie na pracę w terenie nie 
zawsze pozostaje zbyt wiele czasu. Niemniej ko-
mendant nie potrafi procentowo określić, ile średnio 
czasu jego podopieczni spędzają w dzielnicy. I tak 
już zrezygnowano ze stałych dyżurów w siedzibach 
Zarządów, bo były całkowitym nieporozumieniem. 
Także ilość zatrudnionych w jastrzębskiej Straży 
Miejskiej nie przyprawia o zawrót głowy. „19 osób 
pracujących w prewencji, 5 w pionie administra-
cyjnym, 5 dyżurnych na stanowiskach kierowania 

Po pierwsze uśmiech

Komendant Wróbel nie ukrywa, że jego ambicją 
jest, aby podległa mu formacja powoli zmierzała 
w kierunku policji municypalnej (miejskiej). Wzorem 
państw zachodnich taka służba wyposażona byłaby 
w uprawnienia zarezerwowane dzisiaj tylko dla poli-
cji i stanowiłaby coś w rodzaju właśnie lokalnej od-
miany tej ostatniej, mając wpływ na bezpieczeństwo 
mieszkańców. Z prawem do posiadania ostrej broni 
włącznie. „Wtedy patrole mieszane Policji i Straży 
Miejskiej rzeczywiście miałyby sens – policjant nie 
musiałby już spoglądać z troską na swojego kolegę 
z patrolu, bojąc się o jego bezpieczeństwo. Strażnicy 
miejscy mogliby z kolei przejąć wiele obowiązków, 
które pozostają obecnie w gestii policjantów, ci zaś 
będą skupiać się głównie na pracy operacyjnej, do-
chodzeniowej i prewencji „twardej” – informuje. Py-
tanie tylko, jak często strażnicy miejscy zmuszeni 
byliby używać ostrej broni i czy mieli już okazje do 
takich spektakularnych interwencji?

Jaki będzie ostateczny kształt tych rozważań? 
Czas pokaże. Już teraz można powiedzieć, że klu-
czem do sukcesu będzie tu zrozumienie, że Straż 
Miejska jako taka służy ludziom i na nich powinna 
być zorientowana. A tego raczej nie wzbudzi się mu-
ndurem, surową miną i cytowaniem przepisów. Ka-
żde więc odstępstwo od tej zasady będzie w efekcie 
mijaniem się z misją tej formacji. Oby zrozumieli to 
wszyscy zainteresowani.

Jak kojarzy się mieszkańcom naszego miasta Straż Miejska? Wystarczy powiedzieć, że zazwyczaj nie ma tu miejsca na wyrafinowane 
komplementy, lub wręcz pojawiają się niewyszukane określenia i narzekania na efekty ich pracy. Jakkolwiek by na to patrzeć, rola, jaką 
odgrywają jest ważna, lub raczej taka powinna być. Wydaje się, że szczególna odpowiedzialność spoczywa w tym przypadku na 
dzielnicowych. To oni działają na pierwszej linii frontu, są jakby twarzą tej formacji. Nie sposób więc nie zapytać, jak często na tej twarzy 
gości uśmiech? Czy potrafią wzorem podobnych służb na zachodzie budować pozytywne relacje z mieszkańcami? I w końcu, czy traktują 
swoją pracę jako służbę, by nie powiedzieć – wręcz misję dla dobra ogółu?
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serwując zmagania syna sam przestał pić. Pojawia 
się jeszcze relacja kogoś, kto dopiero teraz, po od-
stawieniu kieliszka, zauważył takie banalne rzeczy, 
jak chmury na niebie, czy przelatującego ptaka. 
„Jest sto powodów, żeby pić i tysiąc, żeby przestać” 
– padnie z czyiś ust na koniec.

Zapala się światło. Uczestnicy mityngu pono-
wnie formują krąg. Ich ręce po raz drugi tego wie-
czoru utworzyły swoisty łańcuch. Raz jeszcze padają 
słowa modlitwy: „O Boże, użycz mi pogody du-
cha/abym godził się z tym/czego nie mogę zmie-
nić/odwagi, abym zmieniał to/co mogę zmienić/
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego(...)”

PS. Imiona i pewne szczegóły występujące w tekście 
zostały zmienione.

także prognoza tego, co będzie się z nim działo 
w czasie najbliższych dni.

Przerwa na papierosa. Także w czasie jej trwania 
rozmowy koncentrują się wokół problemu, który 
sprowadził ich tutaj ze wszystkich stron miasta. Po-
woli zapada zmrok. W salce gaśnie światło, ktoś 
zapala świece. Kiedy wrócą, do dzisiejszego spotk-
ania dopisane zostanie szczęśliwe zakończenie. Bę-
dą to bez mała opowieści o ludziach, którzy zmar-
twychwstali jeszcze za życia. Stefan opowiada z en-
tuzjazmem o tym, jak smakuje życie na trzeźwo. 
O nowych pasjach, o znakomitych relacjach z dzie-
ćmi, o tym, że odkrył, jaką frajdą może być jeżdżenie 
na nartach. Ktoś inny mówi o swoim ojcu, który ob-

Wrzesień. Późne popołudnie. A może wczesny 
wieczór. Gdzieś, przed budynkiem jednego z ja-
strzębskich klubów zbierają się ludzie. Jest jeszcze 
czas, żeby zapalić i przywitać się z wszystkimi. Do-
słownie za pięć minut gwar rozmów ucichnie i rozpo-
cznie się mityng. Duża grupa osób zasiądzie za pod-
łużnym stołem i raz jeszcze spróbuje zmierzyć się ze 
swoją chorobą, lub chorobą najbliższych. Zarówno 
mężczyźni, jaki i kobiety. W różnym wieku, o różnym 
statusie społecznym, ubrani w mniej, lub bardziej 
wyszukany sposób, reprezentujący rozmaite zawo-
dy i profesje. Kiedy będą się przedstawiać, oprócz 
imienia padnie jeszcze słowo „alkoholik”, lub „alko-
holiczka”. Żadnych nazwisk, tytułów naukowych, czy 
nazw piastowanych stanowisk.

Mityng rozpoczyna się od modlitwy. Kiedy pada-
ją jej pierwsze słowa, wszyscy trzymają się za ręce. 
W powietrzu unosi się zapach świeżo palonej kawy. 
W chwilę potem ktoś deklamuje na głos „Dwanaście 
kroków Anonimowych Alkoholików”. „Przyznaliśmy 
się, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że prze-
staliśmy kierować własnym życiem” – to pierwszy
 z nich. Po odczytaniu ostatniego „kroku” między 
obecnymi na spotkaniu zaczyna krążyć niepozorna 
„bejsbolówka”. Trafiają do niej drobne datki na fun-
kcjonowanie Wspólnoty. Osoby nieuzależnione mo-
gą śmiało zignorować ten punkt programu.

Osoba prowadząca mityng, a wyłaniana na dro-
dze dobrowolności spośród jego uczestników pro-
ponuje temat dzisiejszego spotkania: „Jak zmieniło 
się moje życie po wstąpieniu do Wspólnoty?” 
Zapada głucha cisza. Przez krótką chwilę można 
usłyszeć bicie własnego serca. Wreszcie ktoś podno-
si rękę. To Adam. Adam – alkoholik. Poza Wspólnotą 
prężny przedsiębiorca. Tutaj tylko jeden z wielu. 
Opowiada o początkach swojej choroby. O studen-
ckich czasach. Wtedy jeszcze nie wiedział, że ma 
problem z alkoholem. Kontrolował sytuację. Tak mu 
się przynajmniej wydawało. Na pierwsze nieśmiałe 
próby uzmysłowienia mu tego pukał się w czoło. 
Podobnie było z innymi – Piotrkiem, Sylwkiem, Ste-
fanem. Ten pierwszy potrafił tak poprowadzić 
rozmowę z psychologiem, żeby usłyszeć od niego to, 
na czym mu w danym momencie zależało. Tego, że 
jest alkoholikiem nie przyjmował do wiadomości. 
Potem budził się w przypadkowych miejscach. Raz 
nawet na Dworcu Głównym w Warszawie. Ale wciąż 
wszystko było w najlepszym porządku. Ułańska fan-
tazja. „Chwilo żyj!” Sylwek też podporządkował swo-
je życie alkoholowi. „Jechałem do ukochanej i wysia-
dałem jeden przystanek wcześniej, lądując w barze” 
– opowiada. 

W tym czasie to wódka była jego wielką miłością 
i, jak sam mówi, oddał się jej bezwarunkowo. I je-
szcze Stefan. Kawał chłopa, na co dzień górnik. Opo-
wiada o błogostanie po wypiciu dwóch pierwszych 
piw, o dreszczach na plecach i o tym, że nigdy się na 
tych piwach nie kończyło.

Krótka pauza. O głos prosi Andrzej. Nobliwy, 
starszy mężczyzna, ubrany z nienaganną elegancją. 
„Co mi dało przychodzenie na mityngi?” – pyta sam 
siebie. I sam sobie opowiada: „A to, że jestem teraz 
ogolony, że mam świeże skarpetki, że mogłem zało-
żyć krawat, że na spodniach nie ma śladu po wymio-
cinach”. To wiele – dla trzeźwiejącego alkoholika 
czasami szczyt marzeń. Wtóruje mu siedzący nie-
opodal Jurek. Opowiada o swoim pobycie w jednej 
z miejscowości na Mazurach – przed i po. Przed tym, 
jak zaczął się tu pojawiać i po zerwaniu z piciem. „To 
były dwa zupełnie inne pobyty – śmieje się – może 
dlatego, że za pierwszym razem prawie niczego nie 
pamiętałem.

Czasami mówią o Wspólnocie – „święte miej-
sce”. Jeszcze kilka lat temu, czasami miesiąc wstecz 
takim przybytkiem był dla nich osiedlowy bar. A teraz 
robią wszystko, żeby jak najczęściej pojawiać się w 
klubie. Tak było w przypadku Andrzeja. Także Syl-
wek ma coś do powiedzenia na ten temat. „Były 
takie dni, kiedy przyjeżdżałem tutaj prosto po pracy. 
Otwierałem klub i wychodziłem z niego jako ostatni. 
Czułem, że zbliża się kryzys i że tylko tutaj uda mi się 
go przetrzymać – opowiada. Krystyna – alkoholi-
czka: „To jedyne miejsce, gdzie mogę przyznać się 
do swojego uzależnienia, gdzie zaraz po imieniu za-
miast nazwiska pojawia się słowo – 'alkoholiczka'”.

Anonimowi Alkoholicy wyznają pogląd, że z al-
koholizmu nie można się wyleczyć. Już nigdy nie bę-
dą wstanie pić normalnie. Co ciekawe, obecne na 
mityngu osoby z 16-letnim stażem życia w trzeź-
wości przekonują, że miarą sukcesu jest tu każdy 
kolejny dzień bez kieliszka. 24-godzinna perspe-
ktywa. Nic więcej. Aby tych dni było tyle, żeby uz-
bierać z nich kilkanaście lat, to już prawdziwa sztu-
ka. Sylwek – alkoholik: „Telefon do przyjaciela 
i sponsor to podstawa”. Telefon do przyjaciela, czyli 
kogoś, kto może służyć pomocną dłonią w czasie 
kryzysu. I „sponsor” – potężne oręże służące trze-
źwieniu – kiedy jeden alkoholik służy swoim doświa-
dczeniem drugiemu na krętych ścieżkach trze-
źwienia. Jak przekonują taki „sponsor” to lustro, 
w którym może przejrzeć się osoba uzależniona. To 

Co dwa tygodnie w jednym z klubów abstynenta w Jastrzębiu-Zdroju zbierają 
się członkowie tzw. grupy piątkowej. Mityng otwarty – bo o nim tu mowa – to 
forma spotkania, na które mogą przyjść wszyscy zainteresowany problemem 
alkoholowym. Także osoby, które nie mają jeszcze pewności, że stanowi to 
dla nich właśnie problem. Pozostałe piątki to mityngi tylko dla osób 
uzależnionych i wtedy każdy, kto przychodzi tak się określa. Pojawiające się 
na „grupie piątkowej” osoby są niezależne i z nikim nie związane, korzystając 
jedynie z pomieszczeń klubowych. Sprawia to wrażenie spontanicznej akcji, 
ale tak naprawdę każdy taki piątek rządzi się żelazną logiką. Bo i stawka jest 
tu wysoka – jest nią walka z chorobą alkoholową i próba życia w trzeźwości.

Na krętych ścieżkach

Jechałem do ukochanej 
i wysiadałem jeden 
przystanek wcześniej, 
lądując w barze

Przyznaliśmy się, 
że jesteśmy bezsilni 
wobec alkoholu, 
że przestaliśmy kierować 
własnym życiem

Co mi dało przycho-
dzenie na mityngi?

A to, że jestem teraz 
ogolony, że mam świeże 
skarpetki, że mogłem 
założyć krawat, że na 
spodniach nie ma 
śladu po wymiocinach

Telefon do przyjaciela
i sponsor to podstawa

Jest sto powodów, 
żeby pić i tysiąc, 
żeby przestać
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Czy Twoje życie w jakiś sposób 
zmieniło się po tym sukcesie?

Nie, nie zmieniło się. Wszyscy traktują mnie tak sa-
mo, jak przed wyjazdem do Rosji. Oczywiście, byli ze 
mnie zadowoleni i gratulowali mi. Ale poza tym nic 
się nie zmieniło. I bardzo dobrze.

A jakie wrażenie wywarła na Tobie Rosja? 
Polacy mają w zwyczaju traktować ten 
kraj na zasadzie „dzikiego wschodu".

Moje pierwsze wrażenie związane jest z Moskwą 
i jest zdecydowanie pozytywne. Byłam pod ogrom-
nym urokiem stolicy Rosji. Przeogromne miasto 
z monumentalnymi budowlami. Nie mieliśmy za bar-
dzo czasu na zwiedzanie, ale nawet przejazdem Mo-
skwa zrobiła na mnie wrażenie. Natomiast Orenburg 
to normalna miejscowość, jak każda inna. Nie czu-
łam się tam inaczej, niż w Jastrzębiu. Choć, szczerze 
mówiąc, nie mieliśmy za bardzo czasu na zwie-
dzanie. Raczej „wyskakiwaliśmy" na miasto pomię-
dzy walkami. 

Podobno spaliście w... klinice.
Dokładnie w hotelu przyklinicznym. Nie wiem, cze-
mu tak było. Podobno zabrakło miejsc w normalnym 
hotelu. Ale nie czuliśmy się tam gorzej. Miało to 
również swoje plusy, bo trenowaliśmy osobno i nikt 
nas nie podglądał. Inne zawodniczki miały możli-
wość sprawdzenia, jak prezentują się rywalki. My 
miałyśmy pod tym względem luz.

Pod poprzednim artykułem na Twój 
temat jeden z Szanownych Czytelników 
był łaskaw wyrazić opinię, że szkoda 
takiej ładnej buzi do boksu. 
Co Ty na to?

Oj... Czy ja wiem (śmiech). Nawet jeśli ktoś tak 
uważa, to musi wiedzieć, że w boksie amatorskim 
jesteśmy wyposażone w kaski, które chronią głowę, 
choć nie ratują przed urazami twarzy. Jednak ja wal-
czę w takiej kategorii wagowej, że żadna z rywalek 
nie ma na tyle siły, aby cokolwiek uszkodzić.

Twoim marzeniem jest występ 
na igrzyskach olimpijskich. 

Rumunka była bardzo dobrze przygotowana, a ja nie 
chciałam tracić punktów. Ona naprawdę chciała się 
bić. Była ode mnie większa i silniejsza. Przyjmowa-
łam ciosy na podwójną gardę, z czego niezadowole-
nie wyrażał sędzia. Dlatego przerwał walkę w dru-
giej rundzie.

Duży zawód?
Pół na pół. Byłam zadowolona z tego, że udało mi się 
dotrzeć do finału i tym samym przełamać wewnęt-
rzny strach, który tłamsił mnie w czasie poprzednich 
mistrzostw. Trochę szkoda, bo złoty medal był na-
prawdę blisko. Ale trudno...

Mimo wszystko to Twój największy sukces.
Tak. Mam jednak nadzieję, że nie ostatni.

W Orenburgu był z Tobą trener 
Andrzej Porębski. Był dla Ciebie 
dużym wsparciem?

Oczywiście. Z drugiej jednak strony zawsze obe-
cność trenera w pewien sposób generuje stres. 
Przecież również w jego oczach chciałam dobrze wy-
paść. Inne zawodniczki nie miały swoich trenerów. 
Ale szkoleniowiec był dla mnie ogromnym wspar-
ciem. Dawał mi cenne wskazówki. Świetnie mnie 
zna i wie czego potrzebuję, co potrafię, a czego nie.

A w jaki sposób w ogóle znalazłaś 
się na tych mistrzostwach? 
Czy było to powołanie do kadry, czy też 
wystąpiłaś w jakichś eliminacjach?
Szczerze mówiąc, na tych mistrzostwach miało 

mnie nie być. Dwa razy zawiodłam trenera kadry, na 
wspomnianych imprezach we Francji i w Turcji. Mi-
mo to dostałam powołanie na zgrupowanie kadry 
wojewódzkiej w wakacje. Przyjechał tam również 
trener kadry. Na początku nie zostałam wybrana i to 
spowodowało, że chciałam wracać do domu. Miałam 
chwile załamania. Ale potem pojawiło się wsparcie 
trenera i rodziny. Dawałam z siebie wszystko i dzięki 
temu dostałam jeszcze jedną szansę.

I wykorzystałaś ją w stu procentach.
Na szczęście tak...

Sukces w Rosji zapewne bardzo Cię 
do nich przybliżył.

Szczerze mówiąc, teraz patrzę na nie znacznie bar-
dziej realnie. Pojawiły się dobre wyniki w walkach za 
granicą, więc rzeczywiście szanse rosną. Nadal będę 
dążyć do tego celu.

Zatem co dalej?
Teraz przede mną dwa ważniejsze turnieje, a potem 
odpoczynek. W przyszłym roku przechodzę do kate-
gorii wiekowej juniorek i z tego powodu czeka mnie 
dużo pracy. Po pierwsze, w meczu bokserskim doj-
dzie jedna runda. Po drugie, jest tam znacznie więk-
sza rywalizacja. Będę musiała walczyć z koleżan-
kami z kadry. A po trzecie, w juniorkach jest mniej 
kategorii wagowych. Ale liczę na to, że uda mi się 
zwyciężyć w mistrzostwach Polski i otrzymać kolejne 
powołanie do kadry narodowej.

Wspomniałaś o kategoriach wagowych. 
Zatem czeka Cię zmniejszenie, c
zy zwiększenie wagi?

Zmniejszenie raczej nie wchodzi w grę, gdyż mogła-
bym stracić zbyt dużo sił. Na razie dyskutujemy 
z trenerem na ten temat i trzeba będzie podjąć jakąś 
decyzję. Myślę, że pójdę w kierunku wagi 54 kg.

Wywiad pojawi się już po walce 
Tomasza Adamka z Witalijem Kliczko, 
ale rozmawiamy przed tym wielkim 
starciem. Jak typujesz?

Wszystko może się zdarzyć. Adamek jest szybki i tu 
jest szansa na zwycięstwo. Ale z drugiej strony uwa-
żam, że ma problemy z obroną. Jeśli da się trafić, to 
może być po walce. Ale jeśli tego uniknie, to może 
zwyciężyć. Liczę na zwycięstwo Polaka.

No czego można Ci życzyć?
Trudno powiedzieć (śmiech).

Sukcesów i dużo kasy?
Przydałoby się (śmiech).

Gratuluję wicemistrzostwa Europy. 
Jak było na rosyjskich Mistrzostwach 
Europy?

Naprawdę bardzo ciężko. Impreza charakteryzo-
wała się wysokim poziomem. Zawody w Orenburgu 
były moimi trzecimi mistrzostwami Europy. We Fran-
cji i Turcji nie udało mi się powalczyć. Tym razem 
było inaczej. Co prawda, w Rosji walczyło niewiele 
zawodniczek, ale za to przyjechały te zdecydowanie 
najlepsze. Było z kim powalczyć. Miałam trochę 
szczęścia, bo dotarłam do fazy półfinałowej dzięki 
wolnemu losowi. Chyba dlatego do walk o medale 
podeszłam nieco luźniej.

Tadeusz Wijas poinformował mnie, 
że przysłałaś mu ciekawego sms-a 
złożonego z dwóch słów, w tym jednego 
nieco mniej cenzuralnego,  po pokonaniu 
w półfinale Rosjanki Adoliny Zarubiny...

Dokładnie nie pamiętam (śmiech). Ale bardzo cie-
szyłam się z pokonania Zarubiny i to w jej ojczyźnie. 
Po pierwszej rundzie prowadziłam zaledwie jednym 
punktem i powoli zaczynałam odczuwać trudny tego 
spotkania. Pierwsza runda była niezwykle szybka 
i dynamiczna, a warto wiedzieć, iż jest to runda naj-
ważniejsza. W pozostałych dwóch sędziom zdarza 
się przychylnym okiem spoglądać na zwyciężczynię 
pierwszej rundy. Musiałam zacisnąć zęby i w drugiej 
dałam z siebie wszystko, dzięki czemu przewaga 
wzrosła do trzech punktów. W trzeciej rundzie obie 
byłyśmy potwornie zmęczone. Ja przyjęłam nieco 
ciosów, ona również. Skończyło się moim pięciopun-
ktowym zwycięstwem. Muszę przyznać, że wygrana 
sprawiła mi ogromną radość. Już raz przegrałam 
z inną Rosjanką, więc było taki swoisty rewanż.

W finale walczyłaś z Rumunką Ioanną 
Merą. Tym razem nie udało się wygrać.

Cóż, nie udało się. Ale też nie jest do końca tak, jak 
wszyscy wyobrażają sobie tą walkę. Nie było żadne-
go technicznego nokautu, bo w boksie amatorskim 
takie pojęcie po prostu nie funkcjonuje. Jeśli zawo-
dniczka przyjmuje dużo ciosów na gardę i nie od-
daje, wówczas sędzia ma obowiązek przerwać walkę 
i rozpocząć liczenie, aby dać jej czas na odpoczynek. 

Piękna 
i bestia
Piękna na co dzień, bestia w ringu. Wicemistrzyni Europy kadetek 
w kategorii do 52 kg z mistrzostw w rosyjskim Orenburgu. Jastrzę-
bianka z urodzenia i zamiłowania. Podopieczna trenera Andrzeja 
Porębskiego. Laura Grzyb, znana szerokiemu gronu pasjonatów 
pięściarstwa jako „Grzybowa”. Jest jedną z najbardziej obiecujących 
zawodniczek w Polsce. Sukces w Rosji bardzo zbliżył ją do życiowego 
celu, jakim jest występ na igrzyskach olimpijskich. Boks w Jastrzębiu 
na poziomie seniorskim od dawna nie istnieje. Jednak wielcy pięścia-
rze, reprezentanci GKS Jastrzębie, którzy zdobywali medale na naj-
bardziej prestiżowych imprezach, doczekali się godnej kontynuatorki 
wielkich tradycji tego wspaniałego i szlachetnego sportu.

Orenburg - wicemistrzyni Europy z trenerem Andrzejem Porębskim
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„Co dalej ze spółkami, w których udziałowcem jest 
Miasto Jastrzębie-Zdrój? W przypadku większości 
z nich dotychczasowa formuła funkcjonowania wy-
czerpała się. Miasto ma pewne narzędzia w zakresie 
kreowania polityki gospodarczej i powinno z nich ko-
rzystać” - mówił radny Tadeusz Sławik, podczas po-
siedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia, 
we wtorek, 13 września. 

Podczas posiedzenia radni zapoznali się z funkcjo-
nowaniem spółek: Jastrzębskiej Strefy Aktywności 
Gospodarczej, Jastrzębskiego Towarzystwa Budo-
wnictwa Społecznego „Daszek”, Jastrzębskiego 
Inkubatora Przedsiębiorczości, Funduszu Poręczeń 
Kredytowych, Jastrzębskich Zakładów Wodociągów 
i Kanalizacji oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej – Podstrefa Jastrzębsko-Żorska. 

Marian Jarosz, prezes SAG-u, apelował do władz 
miasta o podjecie jakiejkolwiek decyzji w sprawie 
łaźni, znajdującej się na terenie byłej KWK „Mo-

Sobota, godzina siódma rano. JasWalkingowcy, 
w składzie: Katarzyna Barczyńska, Grażyna Pipiro, 
Grzegorz Pipiro i Maria Sroczyńska oraz Zygmunt 
Kurpet z małżonką, jadacy w drugim samochodzie, 
ładują swoje plecaki do auta oraz kijki i wyruszają 
w stronę Dolnego Śląska. Autostrada prowadzi, 
w miarę szybko, w okolice Złotoryi. Dziś to niepozor-
ne miasto było znanym w średniowiecznej Europie 
ośrodkiem wydobywczym złota, a swoje prawa 
miejskie datuje aż od 1211 roku, czyli od dokładnie 
800 lat (sic!). Tylko pozazdrościć takiej wielowieko-
wej tradycji. 

Około godziny 10 zjazd z autostrady i już lokalną 
drogą kierunek – Złotoryja. Turystów wita tablica 
informująca, że jest to Kraina Wygasłych Wulkanów. 
O co chodzi z tymi wulkanami? Sprawa wyjaśnia się 
już niebawem, kiedy z okien samochodu można po-
dziwiać góry o wyraźnym stożkowatym zakończeniu. 
Tak, to wskazuje na to, że przed milionami lat tamtę-
dy wylewała się gorąca lawa. A w dali prezentują się 
malownicze Góry Kaczawskie, u których stóp wła-
śnie ulokowało się miasto – cel naszej podróży – 
i które kiedyś ściągało ludzi ogarniętych gorączką 
poszukiwania złota. 

Pierwsze kroki kierowane są do hali sportowej. 
Tam szybka rejestracja zawodników, każdy otrzymał 
numer startowy i pakiet informacyjny oraz chip, któ-
ry przymocowany do sznurowadła, precyzyjnie mie-
rzył czas dotarcia na metę. Na forum, poświęconym 
tej szybko rozwijającej się dyscyplinie sportu – 
Nordic Walking, trwa ożywiona dyskusja na temat 
tego czy NW jest przede wszystkim dla amatorów, 
czy już zawodowców. Jednak to amatorzy, miłośnicy 
spokojnego, rekreacyjnego chodzenia z kijkami sta-
nowią trzon zawodników w Złotoryi i to dla nich zo-
stała zorganizowana ta wielka impreza. 

Zanim jednak zaczęły się zawody czas na krótki 
rekonesans po mieście. Kilkaset ludzi z kijkami ma-
szeruje po rynku, idą do Muzeum Złota, na Basztę 
Kowalską, a odważni nawet do wnętrza Kopalni 
Złota „Aurelia”. Zachwycają się wielowiekowymi ko-
ściołami, niemymi świadkami historii tamtej ziemi. 
Wieczorem dla każdego kiełbaska z grilla. Natomiast 
po zachodzie słońca Złotoryja wraz ze swoimi uro-
czymi zaułkami i rynkiem skąpanym w świetle księ-
życa prezentuje się niczym bajkowe miasto. „Tu jest 
przepięknie!” – zachwycał się jeden z jastrzębian. 
Noc i poranek spędzony w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym to okazja do zawierania znajomości 
oraz długich, trwających do białego świtu wspo-
mnień i opowieści z poprzednich imprez, rajdów i za-
wodów.

Niedziela rano, godzina 7-8, w schronisku 
panuje ożywiony ruch. Mało,kto jeszcze śpi. Więk-
szość wyciąga sprzęt i stroje sportowe. Szybkie śnia-
danie i w drogę na miejsce startu. Przychodzących 

wita głośna muzyka, jest wóz transmisyjny 
Polskiego Radia Wrocław, są fotoreporterzy najwięk-
szych portali internetowych. Można wystartować na 
trasie 4km, 8 km (którą wybraliśmy) i 16 km. Czuć 
sportową, przyjazną atmosferę. Wreszcie na mecie 
pojawiają się pierwsi kijkowcy. „Trasa na początku 
jest łatwa, potem lekkie wzniesienie, a dalej pod 
górkę. Zejście jest bardzo wąskie, trzeba uważać, 
żeby nie „zaryć” się w kamienie, ale spokojnie każdy 
da radę” – dzielą się pierwszymi wrażeniami. 

W końcu startuje grupa na 8 km, a wśród nich 
my, JasWalking. Teraz jest okazja, aby samemu 
zmierzyć się z „Wilkołakiem”. Pierwsze metry wiodą 
wzdłuż pól, potem wszyscy zanurzają się w las, po 
trochę ochłody. Na trasie można napić się wody, ale 
czujne oko sędziów patrzy na poprawną technikę 
marszu. Wejście w okolice stożka, skąd kiedyś kipia-
ła lawa, wymaga trochę wysiłku. Potem z powrotem 
na dół. I tutaj pojawia się nagroda za dotychczas 
poniesione trudy – przepiękna panorama Złotoryi. 
Ciekawe czy przed wiekami wędrowcy, poszuki-
wacze złota, czy rycerze z wojsk husyckich też przy-
stawali na chwilę, aby podziwiać okolicę? Przed 
zawodnikami jeszcze jedno kółko, bo to przecież dy-
stans 8 km. Niektórym zmęczenie daje się we znaki, 
zdarzają się i tacy korzystający z pierwszej pomocy 
medycznej, bo przecenili swoje możliwości. Część 
idzie w milczeniu podziwiając okolice, a zwłaszcza 
pobliskie Góry Kaczawskie. Inni, pędzą co tchu, żeby 
zdobyć, jak najlepszą lokatę. 

Jastrzębianie radzą sobie znakomicie i z łatwością 
pokonują trasę. Grażyna Pipiro dociera do mety, jako 
szósta w swojej kategorii wiekowej. Reszta drużyny 
też jest zadowolona ze swojego udziału w zawo-
dach. „To było piękne przeżycie, atmosfera świetna. 
Nie przywiązuję nadmiernej wagi do zajętego 
miejsca, liczy się sam udział i rekreacja na wolnym 
powietrzu. Tu wygrał każdy!” – podsumowuje jeden 
z JasWalkingowców. Na koniec jeszcze kibicowanie 
pozostałym, wymiana adresów, telefonów, wizytó-
wek. Zdjęcie ze złotymi medalami, bo przecież 
Stolica Polskiego Złota gościła amatorów spacerów 
z kijkami. Potem, mimo pięknej pogody, zachęcają-
cej raczej do wycieczek górskich i pozostania na 
łonie przyrody, powrót do domu. Szkoda opuszczać 
Krainę Wygasłych Wulkanów, gdzie przyroda, histo-
ria i sport zawiązały swoistego rodzaju porozumie-
nie. Szkoda, ale JasWalking trwa i zaprasza do wy-
cieczek zarówno po naszym mieście, jak i wspólnych 
wyjazdów. Można przecież zdobywać Górę Świętej 
Anny (24-25 września), Brenną (2 października) 
Magurkę Wilkowicką (15-16 października) i wiele in-
nych. Czas wyjść z domu i wygrać ze sobą, a można 
zyskać naprawdę wiele – zdrowie, zadowolenie, 
przyjaciół i nową pasję. Trzeba tylko spróbować!

szczenica”. Krzysztof Warlewski z TBS „Daszek” 
mówił, że przyszłość tej instytucji nie rysuje się cie-
kawie, ponieważ zlikwidowano Krajowy Fundusz 
Mieszkaniowy, z którego pochodziły środki na budo-
wę mieszkań. Grzegorz Brzęczek, prezes Funduszu 
Poręczeń Kredytowych, poinformował, że w roku 
2010 Fundusz udzielił 12 poręczeń. Piotr Kijański, 
prezes Jastrzębskiego Inkubatora Przedsiębiorczo-
ści mówił, że sytuacja firmy, która kieruje jest bardzo 
zła. Charakteryzował problemy ze znalezieniem lo-
kali dla jastrzębskich, rodzimych firm, które rozpo-
czynają działalność. Tadeusz Pilarski, prezes Jas-
trzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji wyka-
zywał, że rok 2010 był bardzo dobry dla spółki. Zre-
alizowano m.in. projekt unijny, dzięki któremu uzy-
skano ok. 34 mln euro dofinansowania z UE. 

Na najbliższej sesji Rady Miasta, w dniu 22 września, 
wygłoszone zostaną sprawozdania z działalności 
fundacji oraz spółek z udziałem Miasta Jastrzębie-
Zdrój.

SECOND

Zmagania z „Wilkołakiem”
To, że Złotoryja była znana z wydobycia złota, to wie wielu, ale to, że leży 
u stóp wulkanu nie jest tak powszechnie wiadome. Niegdyś z tej buchającej 
góry, zwanej „Wilkołakiem” wylewała się gorąca lawa, a pióropusz dymu 
wskazywał na to, kto jest niepodzielnym panem okolicy. Teraz zbocza tej 
góry stały się obiektem wypraw turystów z kijkami. Również tutaj dotarli 
i jastrzębianie reprezentujący JasWalking, aby wziąć udział w Między-
narodowych Mistrzostwach Polski w Nordic Walking w Złotoryi. I nie 
pożałowali! Atmosfera była świetna, gdyż spotkali się pasjonaci tego sportu 
z całego kraju, chcący aktywnie spędzić weekend. Pogoda dopisała. 
Wielbiciele historii zwiedzili miasto, a sportowcy szykowali się do walki 
z „Wilkołakiem”, po zboczach, którego poprowadzono trasę.

Co dalej ze spółkami?

Tereny po byłej KWK Moszcenica
Obecnie JastrzębskaStefa Aktywności Gospodarczej



10 www.jasnet.pl    publicystyka



cjom, tak aby w efekcie wskazać nie na kandydata, 

którego darzymy zaufaniem, ale na tego, którego 

partyjna góra widziałaby przy swoim boku.

A my sami? Czy w gąszczu teatralnych masek 

i wyborczych zaklęć uda nam się wskazać osobę, 

która przez cztery lata będzie z sukcesem współ-

decydować o naszym losie i wspólnym domie, ja-

kim jest Polska? Czy zadamy sobie trochę trudu, 

aby dowiedzieć się czegoś więcej o tych kandy-

datach? Co zdziałali do tej pory, do czego dążą, 

jakie są ich priorytety? Trzeba naprawdę niewiele, 

żeby nie być skazanym na czarujące uśmiechy i za-

klęcia z wyborczych plakatów. Możliwość zada-

wania pytań kandydatom, czy wymiany poglądów 

na interesujący nas temat to luksus, nad którym 

nie wolna przejść nam do porządku dziennego. Nie 

jesteśmy bezsilni. Mamy oręż w walce, w której 

stawką są nasze głosy.

Taką możliwość oferuje między innymi, a może 

zwłaszcza internet. Stanowi on idealną propozycję 

dla tych, którym nie wystarczają już same twarze 

kandydatów i ich hasła. Serwis „Wybory 2011” na 

Jastrzębskim Portalu Informacyjnym JasNet to nie-

powtarzalna okazja nie tylko do tego, aby z bliska 

przyjrzeć się kandydatom, oczywiście tym, którzy 

zechcą się tu pokazać, ale także szansa na wzięcie 

udziału w wyborczej dyskusji. Będzie można zadać 

pytanie potencjalnym posłom i senatorom z nasze-

go okręgu wyborczego, dowiedzieć się coś więcej 

o ich dokonaniach oraz pomysłach na przyszłość 

regionu. Warto przyjrzeć się tym, którzy zdecydo-

wali się na więcej i wyrazili gotowość porozmawia-

nia z wyborcami Warto odwiedzić nasz serwis, że-

by głosować, a nie losować przed wrzuceniem ka-

rty wyborczej, bo przecież liczy się każdy głos. 

tym bardziej będzie on poza orbitą swoich wybor-

czych obietnic. Odda się całkowicie sprawom wagi 

państwowej, uściśnie rękę premierowi, przemknie 

„przypadkiem” przed kamerą, chcąc nie chcąc, na 

tych, którzy oddali na niego głos czasu już nie 

wystarczy. Przypatrzmy mu się z bliska – to już 

ostatni dzwonek. Po 9 października będzie o jeden 

dzień za późno.

Bo jakim tak naprawdę człowiekiem jest nasz 

kandydat? Czy uśmiechnięty mężczyzna, lub da-

ma, którzy patrzą na nas z plakatu w centrum mia-

sta i ów, nierzadko pozbawiony złudzeń co do pol-

skiej polityki, pretendent do sejmowej grzędy to 

dwie te same osoby? Kiedy jest sobą, a kiedy tylko 

gra, bo przecież i to aktorstwo stanowi integralną 

część kampanii? Czy jest z niego „swój chłop” 

(„równa babka”)? Czy nie odbije mu na Wiejskiej? 

Można by mnożyć te pytania. Jedno jest pewne – 

odpowiedzi na żadne z nich nie znajdziemy na uli-

cznym plakacie. Niestety w większości wypadków 

kampania wyborcza będzie sprowadzać się wła-

śnie do nich. Szczęście, jeśli ulotka naszego fa-

woryta znajdzie się wśród stosu innych, którymi 

zostaniemy zasypani na kilka godzin przed cisza 

wyborczą.

Albo kwestia „jedynek”, czyli tego, jak 

kolosalnie ważne jest miejsce na listach. Skąd ta 

walka w partiach o jak najwyższą pozycję starto-

wą? Nie sposób nie odnieść wrażenia, że także 

w tym przypadku traktuje się nas, wyborców, jak 

stado hodowlanych zwierząt z rodziny krętorogich. 

W końcu powinniśmy głosować na konkretnych lu-

dzi, a nie przyporządkowane im numery. Nie mu-

simy podporządkowywać się partyjnym manipula-
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Piotr Szereda

W tym roku mija 93 rocznica powołania Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Ten decydujący 
moment, nie tylko dla naszego regionu, ale i całej 
Polski, postanowiono uczcić 10 września w Teatrze 
im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, wyjątkowym 
koncertem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Gra-
nicznej z Nowego Sącza. - Tytuł koncertu brzmi 
„Dobrze, że jesteś Ojczyzno”. Repertuarowo nawią-
zywał będzie do II Rzeczpospolitej. Będą więc pa-
triotyczne i ojczyźniane utwory, ale pojawią się 
również utwory lżejsze i bardziej rozrywkowe, tak 
więc występ będzie miał zróżnicowany charakter – 
tłumaczył Piotr Gruchela z wydziału Kultury UM 
w Cieszynie. 

To nie wszystko. Oprócz koncertu zaplanowana 
została również historyczna gra miejska dla doro-
słych i dzieci, a także wykłady dla młodzieży w Domu 
Narodowym. - Z okazji rocznicy utworzenia RNKC 
bierzemy udział w programie Kamienie Milowe, 
w którym każde miasto prezentuje jakieś wydarze-
nie, które miało wpływ na jego historię. Jednym z ta-
kich wydarzeń, które chcemy pokazać i uczcić, jest 
właśnie powołanie RNKC, będącej przyczynkiem do 
niepodległości na Śląsku Cieszyńskim – mówił Krzy-
sztof Neścior, dyrektor Muzeum IV Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Cieszynie. Prześledźmy teraz histo-
rię Śląska Cieszyńskiego od czasu śmierci ostatniej 
przedstawicielki rodu Piastów księżnej Elżbiety Lu-
krecji, zmarłej w 1653 roku i momentu zawładnięcia 
Księstwa przez Habsburgów na czele z księciem Fer-
dynandem. Wówczas to z majątków Piastowskich 
i szlacheckich utworzono dominium habsburskie 
zwane Komorą Cieszyńską.

Po wojnach śląskich w 1763 roku nastąpił po-
dział Śląska pomiędzy Austrię, która zajęła 1/8 Ślą-
ska (księstwa: Opawskie, Karniowskie, Cieszyńskie) 
a Prusy. Kapitał, urzędy i własność były w rękach ob-
cych. Miejscowa ludność polska była dyskryminowa-
na, mimo to w połowie XIX wieku pojawiła się polska 
prasa, liczne stowarzyszenia społeczno-kulturalne 
i polityczne, nasiliły się walki o wyzwolenie społe-
czne i narodowe. Dlatego powołano Radę Narodową 
Księstwa Cieszyńskiego, która 30 października 1918 
roku ogłosiła proklamację o przynależności Księstwa 
do państwa polskiego. Natomiast zaostrzające się 
konflikty polsko-czeskie przemieniły się na początku 
1919 roku w konflikt zbrojny. Dziewiętnasty wiek 
upłynął pod znakiem tworzenia się wielu towarzy-
stw, związków itp. o charakterze kulturalno-oświato-
wym, których celem było rozbudzenie polskiej świa-
domości narodowej Ślązaków. Sytuację narodową, 

polityczną i społeczną na Śląsku Cieszyńskim kom-
plikowały jednak sprawy wyznaniowe, oraz fakt, iż 
znajdowała się ona na skrzyżowaniu wpływów pol-
skich, czeskich i niemieckich. Przemysł znajdował 
się w rękach obcego kapitału, polski był jedynie pro-
sty lud. W chwili wybuchu I wojny światowej mie-
szkańcy Śląska Cieszyńskiego wykazywali wysoki 
poziom świadomości narodowej. Występowały 
wówczas trzy główne partie polityczne: Partia Socja-
listyczna Galicji i Śląska Cieszyńskiego, Związek 
Śląskich Katolików i Polskie Zjednoczenie Narodowe, 
których posłowie wypowiedzieli się 7 października 
1918 roku za włączeniem Śląska Cieszyńskiego do 
Macierzy. 19 października powstała Rada Narodowa 
Księstwa Cieszyńskiego reprezentująca ludność ca-
łego Śląska Cieszyńskiego, która za sprawą rezolucji 
uznała Śląsk Cieszyński za część państwa polskiego. 
Dnia 28 października RNKC podporządkowała sobie 
austriacki aparat administracyjny, ogłaszając obję-
cie przez nią władzy na Śląsku Cieszyńskim.

W tym czasie istniały nieporozumienia i konflikty 
między Polakami a Czechami, które przerodziły się 
na początku 1919 roku w konflikt zbrojny. Rząd Cze-
chosłowacki nie zaakceptował ugody o podziale Ślą-
ska Cieszyńskiego i przygotowywał się na atak zbro-
jny w celu zdobycia całego Śląska Cieszyńskiego. 
Mimo trudnej sytuacji politycznej Polski i przewagi 
liczebnej wojsk czechosłowackich wojsko czeskie 
zawiesiło broń. Porozumienie między oba państwa-
mi było niekorzystne dla Polski, ponieważ dawna li-
nia demakracyjna została tymczasowo ustanowiona 
i przesunięta, przez co kopalnie karwińskie przeszły 
w czeskie posiadanie. W celu rozwiązania problemu 
na Śląsk Cieszyński przyjechała słabo zorientowana 
w realiach Śląska Cieszyńskiego Komisja Międzyso-
jusznicza. Działacze polscy zarzucali jej też czecho-
filstwo. Postanowiono urządzić plebiscyt, a kampa-
nia polityczna tocząca się w związku z nim pogor-
szyła na długie lata stosunki polsko–czeskie. Półtora 
roku później rząd polski zgodził się, aby problem 
podziału Śląska Cieszyńskiego rozwiązany został 
przez Entente (Rada Ambasadorów w Paryżu). 
Polska wówczas (1920 roku) otrzymała powiat biel-
ski i część powiatu cieszyńskiego do rzeki Olzy. Za 
rzeką pozostała polska etnicznie ludność cieszyń-
skiego i frysztackiego powiatu licząca ponad sto ty-
sięcy. 

więcej na www.jasnet.pl

93 lata od pierwszej niepodległości

Kilka stuleci życiem Polaków sterowały trzy wielkie mocarstwa: rosyjscy Romanowie, pruscy 
Hohenzollernowie i austriaccy Habsburgowie. Ci ostatni swoją „pieczę” sprawowali również nad 
Księstwem Cieszyńskim. Ponad pół wieku rozwijającego się ruchu narodowego przyniosło jednak 
rezultaty. Po pierwszej wojnie światowej rozpadły się Austro-Węgry, a władzę w Księstwie przejęła 
utworzona w Domu Narodowym 19 października 1918 roku Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, 
reprezentująca polską ludność tego terenu. Była ona pierwszym formalnym rządem na ziemiach 
polskich w procesie odradzania się Rzeczypospolitej. 40 tysięcy Polaków 27 października przyjęło na 
wiecu rezolucję domagającą się przyłączenia do tworzącego się państwa polskiego, a 30 paździer-
nika RNKC oficjalnie proklamowała przynależność Śląska Cieszyńskiego do Ojczyzny. 

Członkowie Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w 1918 r. ARC Muzeum Śląska Cieszyńskiego
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Panie Pośle, jaka dla Pana i Pana partii 
była ta dobiegająca już końca kadencja? 

Cóż… pracowita i pełna wyzwań…nie najłatwiejsza. 
Przeżyliśmy powodzie, mierzyliśmy się ze światowym 
kryzysem gospodarczym…

Na progu kończącej się kadencji bardzo 
często napotykamy na różnego rodzaju 
rankingi. Pan w wielu z tych rankingów 
przoduje. W lipcu był Pan 6. spośród 460 
Posłów pod względem liczby 
prowadzonych projektów ustaw 
(26 razy występował Pan jako Poseł 
sprawozdawca), 11. spośród ogółu pod 
względem ilości zadawanych pytań 
w sprawach bieżących. 
Jak Pan odniósłby się do tych wyników?

Staram się być Posłem aktywnym, konkretnym a co za 
tym idzie - skutecznym. Mandat poselski wypełniam 
najrzetelniej jak tylko potrafię. Wiele osób zarzuca mi, 
że mimo swojej aktywności jestem mało medialną po-
stacią. Dla mnie jednak liczy się to, co zrobiłem, a nie to 
ile razy wystąpiłem w TV. Moja dewiza to aktywne dzia-
łanie, a  nie głośne słowa i obietnice przed kamerami.

Jeśli by spojrzeć na Pana działalność 
w skali regionu? Co udało się zrobić?

Jednym z najważniejszych tematów mojej działalności 
poselskiej jest budowa autostrady A1. Na naszym tere-
nie powstają trzy ważne odcinki, Sośnica-Bełk, Bełk-
Świerklany i Świerklany-Gorzyczki. W sumie powstanie 
48 km nowoczesnej drogi. Jest to jedno z największych 
przedsięwzięć ostatnich lat,  a co za tym idzie ogromna 
inwestycja – koszt jednego odcinka to wydatek rzędu 
ponad 1 mld zł.

Jeśli jesteśmy przy infrastrukturze drogowej, to wiele 
dróg w naszym regionie jest modernizowanych – cho-
ciażby droga wojewódzka w Jastrzębiu Zdroju, drogi 
w Rybniku – przebudowa ul. Gliwickiej, Reymonta, Wo-
dzisławskiej, wiaduktów drogowych, remonty nawierz-
chni jezdni i chodników,  poprawiamy bezpieczeństwo 
ruchu drogowego  w Żorach, na DW932 i DW935. 

Dzięki mojej interwencji od 1 lipca na kolejowy rozkład 
jazdy powróciło bezpośrednie połączenie z Rybnika do 
Warszawy. Przebudowano i wyremontowano również 
infrastrukturę kolejową. 

Tych działań, inwestycji, można by wymieniać sporo, 
wspomnę tylko o Orlikach, których w samym naszym 
regionie powstało 10,  dofinansowaniu do budowy hali 
i modernizacji szpitala. Szpital to moje oczko w głowie. 
Obecnie mamy nowoczesny, zmodernizowany blok 
operacyjny. Udało się również doprowadzić do termo-
modernizacji, budowy parkingu. Przed nami jeszcze 
wiele wyzwań – chociażby modernizacja Oddziału In-
tensywnej Opieki Medycznej.

Wacając do dróg. Przyłączył się Pan do 
płynącego ze Śląska głosu w sprawie 
darmowej A jedynki dla mieszkańców 
rejonów, w których miałaby ona stanowić 
obwodnicę ruchu miejskiego. 

Petycja w sprawie darmowej A1 została przekazana 
ministrowi infrastruktury. Ja i moi współpracownicy 
zbierali w różnych punktach miasta podpisy w tej spra-
wie. Sporo osób poparło tę akcję, więc mam nadzieję, 
że Minister weźmie to pod uwagę i powtórnie rozpatrzy 
nasz wniosek.

Zacna idea. Zastanawiam się tylko, 
czy tego rodzaju postulat może być 
w ogóle przyjęty?

Trzeba zdać sobie sprawę, że problem jest bardziej 
złożony. Cześć dróg buduje się w systemie partnerstwa 
publiczno-prywatnego, co wiąże się z  koniecznością 

reinansowania (czy to z budżetu Państwa czy właśnie 
z opłat dokonywanych przez użytkowników dróg) 
funduszy wyłożonych przez przedsiębiorców. Poza tym 
posiadanie autostrad wiąże się z koniecznością ich 
utrzymania, na co przecież też potrzeba pieniędzy. Wie-
lokrotnie już rozmawiałem z Ministrem i nadal będę wal-
czył, ponieważ uważam, że nie możemy być traktowani 
inaczej niż inni.

Jedną z najbardziej wyczekiwanych 
inwestycji w naszym regionie, 
tak ważną dla naszego miasta, 
jest Główna Droga Południowa. 
Dlaczego powstaje dopiero teraz?

Pomysł utworzenia GDP pojawił się już wcześniej, 
w czasie, gdy zajmowałem stanowisko Wiceprezydenta 
Jastrzębia-Zdroju. Przygotowywałem koncepcje, proje-
kty. Sprawa utknęła z powodu braku funduszy. Powró-
ciłem do niej na prośbę Prezydenta M. Janeckiego. Uda-
ło się nam doprowadzić do tego, aby inwestycja mogła 
być dofinansowana ze środków unijnych. Jest to nie 
mała kwota bo 147 mln zł.. Pamiętam jak niedawno 
z Prezydentem przekonaliśmy Marszałka Wojewódz-
twa, aby zabezpieczył ten cel 29 mln złotych. Całkowity 
koszt budowy obwodnicy wyniesie około 267 mln zł. 
DGP jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć dla 
naszego miasta i regionu. Ta droga z pewnością uspra-
wni tranzyt i skutecznie ograniczy liczbę pojazdów prze-
jeżdżających do tej pory przez centrum miasta.

Wymienione przez Pana projekty, 
już w skali naszego regionu, pokazują, 
że Polska jednak się buduje.

A są ku temu jakieś wątpliwości? Oczywiście, że się bu-
duje, rozwija, modernizuje. Na każdym kroku to prze-
cież widać. To zasługa rządu, samorządowców, przed-
siębiorców i mieszkańców.

Jak Pan ustosunkuje się w takim razie do 
korzystnego dla Pana partii wyroku Sądu 
Najwyższego w temacie sporu PO-PiS? 
Jest Pan zadowolony z takiego obrotu 
sprawy?

Nie czuję satysfakcji z tego powodu. Jestem raczej za-
żenowany całą tą sytuacją. W tym momencie najwa-
żniejsza powinna być uczciwie prowadzona i rzeczowa 
kampania, a nie jakieś przepychanki. Tego wymagamy 
od siebie i od naszych konkurentów. Posługiwanie się 
kłamstwem i ogólnikami do niczego nie prowadzi.

Przejdźmy zatem do faktów.
Dziękuję.

Wróćmy do tematów związanych 
z naszym regionem. 
O problemach związanych z ekwiwalentem 
węglowym wspominało się już dwa lata 
temu. Od tego czasu wiele się zmieniło.

W 2007 roku udało się doprowadzić do uchwalenia 
przez Sejm ustawy o ekwiwalencie, która dała możli-
wość wypłaty utraconego ekwiwalentu. Nie ukrywam, 
że jako pierwszy złożyłem projekt w tej sprawie. Obe-
cnie 10 tys. osób rokrocznie otrzymuje ekwiwalent. 
Dzięki ostatnio wprowadzonej przeze mnie nowelizacji, 
osoby te nie będą musiały co roku składać wniosków do 
ZUS-u, a ekwiwalent nie zostanie wliczony do podstawy 
emerytury.

Zostając w tematyce górnictwa – jak 
ocenia Pan debiut JSW na Giełdzie 
Papierów Wartościowych? 
Czy wprowadzenie Spółki na warszawski 
parkiet było dobrym posunięciem?

Jak najbardziej. Moment wprowadzenia Spółki na gie-
łdę był bez wątpienia jednym z najkorzystniejszych mo-
mentów na jej upublicznienie, przemawiały za tym 

m.in. wysokie ceny węgla koksującego i samego koksu. 
Myślę, że przed Jastrzębską Spółką Węglową otwiera 
się teraz bardzo korzystna perspektywa. Dzięki temu 
przedsięwzięciu w struktury zostanie włączona kokso-
wnia „Zabrze”. Finalizowany jest również zakup kokso-
wni „Wałbrzych”. To wszystko pozwoli na stworzenie 
największej Grupy Koksowo-Węglowej w Europie. 

Debiut JSW od początku jednak budził 
wiele skrajnych emocji. Nie wszyscy byli 
tak entuzjastycznie nastawieni.

Długa i burzliwa droga JSW w stronę upublicznienia po-
kazuje jedno – jak bardzo ważny jest to temat. Bardzo 
się cieszę, że w sprawie wprowadzenia jej na Giełdę, 
mimo tych już wspomnianych skrajnych emocji, wygrał 
zdrowy rozsądek. Każda z zaangażowanych w spór, w 
negocjacje stron kierowała się dobrem Spółki, każda 
jednak rozumiała je inaczej, patrząc ze swojej perspe-
ktywy. Górę wzięło poczucie odpowiedzialności za losy 
firmy i jej pracowników. Chciałbym zwrócić uwagę na 
jedną, bardzo ważną kwestię -  rozmowy, w których 
par-tnerami byli przedstawiciele załogi oraz Zarządu 
odbywały się u nas, na Śląsku, nie w Warszawie.

Jako poseł, poza działalnością typowo 
polityczną, bierze Pan udział w wielu 
społecznych i charytatywnych 
inicjatywach, chociażby organizuje Pan 
Jastrzębskie Dyktando, coroczną zbiórkę 
żywności „Święta dla Wszystkich”, 
Bieg Równych Szans. Skąd Pan czerpie 
siłę i czas dla tych inicjatyw? 

Uważam, że to bardzo ważne, aby robić „coś dla 
innych”. Od zawsze interesowały mnie sprawy społe-
czne i chętnie włączałem się w nie. Przecież pierwsza 
edycja dyktanda odbyła się już 8 lat temu, a „święta dla 
wszystkich” ponad 10 lat temu. Uważam, że osoby 
publiczne, politycy, samorządowcy, artyście tym bar-
dziej powinni się angażować w tego typu przedsięwzię-
cia.

Jest pan aktywnym posłem i w wyborach 
znajduje się zawsze w czołówce listy. 
Jak chce Pan przekonać wyborców, 
by po raz kolejny zagłosowali na Pana?

Nie pokazuję się wyłącznie na plakatach wyborczych. 
Moja kampania ma głębszy przekaz. Podczas każdej 
kampanii wyborczej staram się w pierwszej kolejności 
przekazać, co udało mi się zrobić. Cyklicznie wydaję 
sprawozdania z działalności mając nadzieję, że mie-
szkańcy naszego miasta i regionu to zauważą. Nie chcę 
nic obiecywać – wyborcy przez ten czas zdążyli mnie 
poznać i wyrobić sobie o mnie zdanie, ocenią więc moją 
poselską aktywność. To oni mają ostatnie zdanie, oni 
zadecydują, kto znajdzie się w ławach poselskich. Mam 
nadzieję, że przejdę ten test pomyślnie, i będę mógł 
przez kolejne lata zajmować się sprawami ważnymi dla 
naszej lokalnej społeczności.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiała Anna Świderska – niezależna dziennikarka

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca VI kadencji Sejmu. 
To dobry moment na podsumowania. 
Rozmawiamy z Posłem na Sejm RP Krzysztofem Gadowskim.

Krzysztof Gadowski
Poseł na Sejm RP
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W sobotę, 3 września odbyły się uroczystości upa-
miętniające 31. rocznicę podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego.

Jan Lityński, przedstawiciel Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, Przewodniczący Parlamentu Europej-
skiego Jerzy Buzek, wojewoda śląski Zygmunt Łuka-
szczyk, parlamentarzyści województwa śląskiego, sa-
morządowcy, związkowcy oraz liczne delegacje wzięły 
udział w corocznych obchodach związanych z rocznicą 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, zaliczanego
 w poczet historycznych porozumień sierpniowych.

Jak co roku najpierw w Kościele „na górce” odbyła 
się uroczysta Msza św. koncelebrowana przez arcybi-
skupa metropolitę katowickiego Damiana Zimonia a na-
stępnie pod pomnikiem przy KWK Zofiówka upamię-

tniającym to wydarzenie złożono wiązanki kwiatów. 
Wiązankę w imieniu Marszałka Sejmu Grzegorza 
Schetyny złożył poseł Krzysztof Gadowski.

Charakter tegorocznych uroczystości był szcze-
gólny - odstąpiono od przemówień i podniosłego tonu, 
a ludzie tłumnie zgromadzeni na tej uroczystości mogli 
świętować w radosnej atmosferze przy dźwiękach mu-
zyki i korzystać z atrakcji festynu, jaki na tę okoliczność 
przygotowali organizatorzy.W uroczystościach wzięli 
udział Radni Klubu Platforma Obywatelska w Jastrzę-
biu-Zdroju Damian Gałuszka, Roman Foksowicz, Piotr 
Włodarek  oraz Radna Sejmiku Województwa Śląskiego 
Anna Hetman

Uroczystość 31. rocznicy podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego
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niewiele w stosunku do funkcji zastępcy 
prezydenta, którą Pan pełnił?

Proszę pytać nie mnie, ale osobę, która podjęła tą 
decyzję, czyli prezydenta Mariana Janeckiego. Prze-
cież nie ja sam sobie utworzyłem takie stanowisko.

Czy to nie jest tak, że ta funkcja została 
stworzona specjalnie dla Pana?

To pytanie do osoby, która zdecydowała o stworze-
niu tego stanowiska, nie do mnie. 

Jak bardzo Pana wynagrodzenie 
zmieniło się na stanowisku 
pełnomocnika w stosunku 
do wcześniejszej pensji 
zastępcy prezydenta?

Nie będę mówił o pieniądzach. W Biuletynie Infor-
macji Publicznej (BIP), na stronach internetowych 
jest publikowane moje zeznanie podatkowe i każdy 
zainteresowany może sobie porównać. Te dane są 
jawne i nie mam nic do ukrycia. Powiem tylko, że jest 
oczywiste, to, że pobieram mniejsze wynagrodze-
nie.

Jak właściwie Pana tytułować?
Jestem doradcą i pełnomocnikiem prezydenta mia-
sta do spraw Oświaty i Polityki Społecznej i Ochrony 
Środowiska. Zdarza się, że urzędnicy z przyzwycza-
jenia mówią do mnie - panie prezydencie. Z począ-
tku prostowałem ten zwrot, mówiąc, że nie jestem 
już prezydentem. Na naradach oficjalnie prosiłem, 
aby mnie tak nie tytułować. Jednak w ogóle nie przy-
wiązuje aż takiej wagi do tego typu zwrotów, nie ma-
ją dla mnie większego znaczenia. Jeśli ktoś chce się 
do mnie zwrócić formalnie, to powinien użyć popra-
wnej nazwy mojego stanowiska lub w skrócie - 
pełnomocnik albo doradca.

Na czym polega Pana funkcja?
Jest to podobny zakres działań, jak w przypadku za-
stępcy prezydenta, którym do niedawna byłem. Po-
dlegają mi wydziały: Edukacji, Gospodarki Mieszka-
niowej, Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, Och-
rony Środowiska i Rolnictwa, Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej. W tym zakresie nic się nie zmieniło. Nadzo-
ruję bezpośrednio pracę tych wydziałów. Obecnie 
mam mniejsze upoważnienia, niż zastępca prezy-
denta, a chodzi o możliwość podpisywania umów. 
Mogą być one zawierane jednoosobowo przez pre-
zydenta miasta lub przez zastępcę i jednocześnie 
naczelnika wydziału. Jako doradca mam prawo do 
podpisania takiej umowy, ale tylko (równocześnie) 
z zastępcą prezydenta. I na tym polega ta różnica. 
Tutaj jest ograniczona samodzielność pełnomocnika 
i doradcy.

Posiada Pan uprawnienia decyzyjne 
w stosunku do tych wydziałów?

Oczywiście, kieruję nimi i sprawuję nad nimi nadzór. 
Tutaj nic się nie zmieniło. Mam prawo wydawania 
poleceń, egzekwowania ich i wyciągania konse-
kwencji, jeśli uznam to za konieczne. Jest to w gra-
nicach moich obowiązków służbowych.

Jest Pan doradcą prezydenta, 
czy jest Pan ekspertem w dziedzinach, 
w których pan doradza?

Podobnie, jak zastępca prezydenta, który doradza 
mu w sprawach wydziałów, którymi kieruje. Ze mną 
jest dokładnie tak samo. Mam tylko inny tytuł i nieco 
mniejsze upoważnienie, na które przed chwilą wska-
załem.

Często jest Pan widziany podczas 
oficjalnych uroczystości, a przecież nie 
należy to do Pana bezpośrednich 
obowiązków?

Jeżeli ma to związek z moim wydziałem, to tak, je-
stem obecny i nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. 
Poza tym prezydent ma prawo upoważnić, na 
przykład mnie do reprezentowania go na różnego 
rodzaju spotkaniach.

Jakie umocowanie 
prawne ma Pańska funkcja?

Na stanowisko doradcy i pełnomocnika prezydenta 
zostałem powołany zarządzeniem Prezydenta Mia-
sta Jastrzębie-Zdrój, które z kolei wypływa z ustawy 
o samorządzie. Według niej prezydent może, jeśli 
uzna to za stosowne, powołać swoich zastępców 
oraz doradców i pełnomocników. W Jastrzębiu jest 
jeden zastępca prezydenta, doradca, sekretarz mia-
sta i skarbnik. Sprawują oni nadzór i kontrolę nad 
poszczególnymi wydziałami Urzędu Miasta.

Czyli wchodzi Pan w skład kierownictwa 
jastrzębskiego Urzędu Miasta?

Tak, tak wynika z naszej organizacji pracy i podziału 
obowiązków. 

Po co zostało stworzone stanowisko 
pełnomocnika/doradcy, skoro różni się 

Pełnomocnik prezydenta
Franciszek Piksa, do niedawana I zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, zajmuje obecnie stanowisko Doradcy 
i Pełnomocnika Prezydenta do spraw Oświaty, Polityki Społecznej i Ochrony Środowiska. Nie wszyscy się orientują 
na czym tak naprawdę polega ta funkcja. Z jakiego powodu została utworzona - personalnego czy też rzeczywistego 
usprawnienia działalności Urzędu? O zakresie swoich obowiązków i istocie pełnionej funkcji mówi Franciszek Piksa.
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 Jak to jest możliwe że w wolnych demokraty-

cznych wyborach - na pytanie: czy chcecie żebym 

ja Franciszek Piksa reprezentował Was we wła-

dzach miasta Jastrzębie Zdrój = mieszkańcy mia-

sta odpowiedzieli NIE !! - a ten pan dalej zajmuje 

jedno z najważniejszych stanowisk w mieście ??
autor: jur

  Tak naprawdę Janecki ma w głębokim powa-

żaniu zdanie mieszkańców-wyborców. Sam zosta-

je na kolejną kadencję siłą rozpędu. A otacza się 

ludźmi niewielkiej wartości lecz mu wiernych. 

I dlatego tez toleruje Matusiaka na stołku przewo-

dniczącego rady miasta.
autor: do jur

Panie Prezydencie. Proszę dalej wykonywać 

swoją pracę jak dotychczas. Jest Pan świetnym fa-

chowcem, lubianym przez współpracowników. 

Proszę odrzucić gorycz - życie idzie dalej. Szkoda 

żeby tacy fachowcy przechodzili na emerytury
autor: Klaudia

Ü

No właśnie "Pan Prezydent". :) Gdyby "pan 

prezydent" był tak świetnym fachowcem w dzie-

dzinie oświaty to jastrzębska oświata nie byłaby w 

tak marnym stanie. I do tego, gdy jego zwierz-

chnik to tez nauczyciel. Jeden wart drugiego.
autor: nieurzędnik

Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które ma-

ją SKUU. Wygodnie w ten sposób oszczędzać na 

edukacji. Nie myśli się o miejscach pracy dla mie-

szkańców. Myśli się tylko o stanowiskach dla kole-

gów i o tym jak tu pokombinować, żeby wygrać 

następne wybory. Dla naszych władz tylko to się li-

czy. Głosujcie nadal na Janeckiego a ludzie w mie-

ście będą dostawać w d.... i nadal Piksa będzie do-

radzał naszemu najwyższemu. Na pomoc "Soli-

darności" też nie liczcie, bo to jedna klika. Nie zro-

bią nic, żeby nie zaszkodzić obecnej władzy.
autor: Sprzątaczka

JSW: Ruszyła nowa ściana
Ponad milion ton najlepszej klasy węgla typu 35, to zasoby jakie 

znajdują się w nowej ścianie kopalni Borynia- Zofiówka. Właśnie 
rozpoczęło się wydobycie ze ściany C-4/ C-32. Ściana jest symbolem 
połączenia kopalń Borynia i Zofiówka oraz w przyszłości KWK Jas-
Mos (w 2013 r.), ponieważ obejmuje obszar górniczy wszystkich 
trzech kopalń. 

"Po te złoża chcieliśmy sięgnąć już wcześniej, ale było to możli-
we dopiero teraz, po połączeniu Boryni z Zofiówką" – mówi Czesław 
Kubaczka, dyrektor kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka – "Istotne 
jest to, że udało się uruchomić ścianę obejmującą obszar górniczy 
trzech zakładów jeszcze przed formalnym przyłączeniem Jas-Mos, 
co planowane jest na 2013 r. To był przysłowiowy „strzał w dziesiąt-
kę”, bo już dziś nasz potencjał wzrasta" – dodaje.

Dzięki połączeniu kopalń powstała ścina C-4/C-32 o jednym 
z najdłuższych wybiegów w naszej kopalni (półtora kilometra). To 
bardziej efektywne rozwiązanie niż tworzenia dwóch ścian w ramach 
dwóch kopalni. Przekłada się to na wyższe możliwości wydobywcze i 
ograniczenie kosztów produkcji węgla chociażby przy drążeniu cho-
dników, czy zbrojeniu ściany. 

Jedynym ograniczeniem ściany C-4/C-32 jest zagrożenie 
tąpaniami. Ściana jest prowadzona w pierwszym stopniu zagrożenia 
tąpaniami a to oznacza m.in., że górna granica wydobycia nie może 

przekroczyć 4000 tysięcy ton na dobę, choć ściana ma znacznie 
większe możliwości.

W kopalni Borynia-Zofiówka aktualnie pracuje sześć ścian, a ko-
lejna uzbrojona w kompleks strugowy ma zostać uruchomiona już 
w przyszłym tygodniu. Kopalnia bez problemów osiąga planowane 
wydobycie na poziomie 15 100 ton na dobę. 

Plan utworzenia jednej kopalni trzyruchowej zrodził powstał 
przed kliku laty. W styczniu 2011 roku decyzją zarządu JSW, KWK 
Borynia i KWK Zofiówka zostały połączone i rozpoczęły działalność 
jako jeden podmiot o nazwie KWK Borynia – Zofiówka. Połączenie 
tych dwóch zakładów jest pierwszym etapem utworzenia kopalni 
zespolonej. W roku 2013 do KWK Borynia – Zofiówka zostanie przy-
łączona kopalnia Jas-Mos. Utworzenie kopalni zespolonej oznacza 
lepsze wykorzystanie złoża (na co przykładem jest eksploatowana 
ściana C-4/C-32) , majątku produkcyjnego oraz maszyn i urządzeń. 
Ponadto dzięki połączeniu kopalń znacznie tańszy stanie się 
transport węgla na powierzchnię. Zamiast transportu trzema szy-
bami, urobek będzie transportowany jednym. Dyrekcja kopalni ze-
spolonej ma również większe pole manewru przy ewentualnych 
awariach na trasie transportu węgla. System jest tak skon-
struowany, że w każdej chwili transport można skierować na jeden 
z trzech szybów do transportu pionowego.

fot. JSW SA



śniej pozostawili w samochodach na warszawskim 
Okęciu, a tymczasem po raz kolejny należało zmie-
rzyć się z przepisami. Jastrzębianie znaleźli na nie 
sposób, wypakowując „do oporu” swoje specjalisty-
czne kurtki wszystkim tym, co nie zmieściło się w ba-
gażach. - Tym samym nasze ubrania ważyły około 
10-15 kg – śmieje się Dariusz Mildner. Po wejściu na 
pokład samolotu do Biszkeku większość pasażerów 
dziwiła się niecodziennemu wyglądowi czterech 
Polaków, którzy bardziej przypominali kosmonau-
tów niż podróżników. 

W stolicy Kirgistanu, znanej starszym czytelni-
kom pod nazwą Frunze, wylądowali o piątej rano.  
Pierwszym kontaktem z tym miastem było całkiem 
nowoczesne lotnisko. Na szczęście jastrzębianie nie 
mieli problemów z przekraczaniem stref czasowych, 
a przecież Warszawę od wschodniej części Azji 
Środkowej dzielą aż cztery godziny. W Biszkeku Mil-
dner i spółka skontaktowali się z organizującą tran-
sport agencją, której przedstawiciel przewiózł ich do 
leżącego nad jeziorem Issyk-Kul miasta Karakoł, 
czwartego pod względem wielkości w republice. 
Tam Polacy spędzili dwa dni, goszcząc u nadzwyczaj 
miłej gospodyni, która starała się przybyszom z Eu-
ropy przychylić nieba, za co kilkanaście dni później 
jastrzębianie wynagrodzili ją sowitym napiwkiem. 
W mieście nasi himalaiści zakupili jedzenie oraz 
sprzęt na dalszą drogę. 23 lipca terenowym wojsko-
wym samochodem radzieckiej produkcji wyruszyli 
w sześciogodzinną podróż do bazy Majda-Adyr, skąd 
odlatują helikoptery do bazy pod Chan Tengri. Na 
trasie do Majda-Adyr obserwowali zmieniający się 
przepiękny górski krajobraz. Przejechali między in-
nymi przełęcz na wysokości 3800 m.n.p.m. - 
Kierowca jechał jak szatan, choć drogi w Kirgizji są 
równie dziurawe, jak polskie. Na dodatek dwukro-
tnie musieliśmy przystanąć ze względu na zagoto-
wanie się wody w chłodnicy – mówią jastrzębianie. 
Ot, cały urok radzieckiej myśli technicznej, która 
choć czasami niedomaga, to spełnia swoją rolę w stu 
procentach. Po dość długiej podróży dotarli do 
Majda-Adyr. Okolica, dumnie nazywana bazą woj-
skową, okazała się zbiorowiskiem niewielkich bara-

Tymczasem... Kirgistan to przepiękny kraj wielu 
kontrastów, przyjaznych ludzi i ogólnie... normalno-
ści. Ogromny procent powierzchni państwa to góry 
Tien-Szan, wśród których znajduje się wielkie jezio-
ro Issyk-Kul. Najwyższym szczytem kraju jest Pik 
Pobiedy (7439 m.n.p.m.), a trzecim co do  wielkości 
– wznoszący się na wysokość 7010 m.n.p.m. Chan 
Tengri. Wierzchołek należy do prestiżowej „Śnieżnej 
Pantery”, czyli grupy pięciu szczytów położonych na 
obszarze byłego Związku Radzieckiego. W języku 
ujgurskim i tureckim oznacza „Pana Niebios”. Poło-
żony jest na granicy Kirgistanu, Kazachstanu i Chin. 
I to właśnie Chan Tengri był kolejnym celem wypra-
wy czterech członków jastrzębskiego Klubu Wyso-
kogórskiego – Piotra Lilli, Jarosława Balińskiego, 
Dariusza Mildnera i Leszka Kopczyńskiego. Wraz 
z nimi do Azji Środkowej miał pojechać Andrzej Man-

drysz, jednak niestety przed samym wyjazdem skrę-
cił kostkę w nodze i musiał pozostać w ojczyźnie. 
Dlatego też nasi bohaterowie zdecydowali się po-
dzielić ekipę na dwie dwuosobowe podgrupy, 
w skład których wchodzili: Lilla i Baliński oraz Mil-
dner i Kopczyński.

Cała czwórka wyruszyła 20 lipca samolotem 
z Warszawy do Moskwy. Na lotnisku w stolicy Rosji 
jastrzębianie przeszli gruntowną kontrolę z uwagi na 
nadbagaż, co jest zmorą każdej wyprawy. Ponadre-
gulaminowa ilość sprzętu, ubrań i jedzenia to konie-
czność uiszczenia sowitej opłaty. - Wprawdzie po-
stanowiliśmy tym razem dopłacić za dodatkowe kilo-
gramy, ale cena... 600 zł za 4 kg nadbagażu skute-
cznie nas od tego pomysłu odwiodła – mówi Piotr 
Lilla. Wszelkie najmniej potrzebne rzeczy już wcze-

ków, w których członkowie Klubu Wysokogórskiego 
spędzili jeden dzień. Niejako przy okazji musieli tar-
gować się z miejscowym garnizonem o liczbę pie-
czątek w dokumentach upoważniających do prze-
bywania w strefie nadgranicznej. - Miało być ich 
cztery, a my mieliśmy tylko dwie. Na szczęście żoł-
nierze dali się ubłagać... - wspomina Lilla. 24 lipca 
przyleciał ogromny wojskowy helikopter MI-8 z wiel-
ką czerwoną gwiazdą pod śmigłem. Najpierw waże-
nie bagaży, a potem szybkie „hop” do maszyny. Lecą 
do bazy pod Chan Tengri na wysokości 4040 
m.n.p.m., położonej na drugim największym lodo-
wcu świata, Inylczekiem Północnym. Jastrzębianie 
wielokrotnie podkreślali urok, jaki wywarła na nich 
okolica Tien-Szanu. - Lot śmigłowcem uświadomił 
nam potęgę tych gór – wspominają. - Niezapomnia-
ny był również pilot. Gdy przed paroma laty byliśmy 
w Pamirze mieliśmy do czynienia ze spokojnym pilo-
tem z Tadżykistanu. Natomiast ten kirgiski był pra-
wdziwym rockandrollowcem – śmieje się Dariusz 
Mildner.  

Czterdzieści minut lotu minęło nadzwyczaj szy-
bko. Jastrzębianie podziwiali ośnieżone szczyty 
Tien-Szanu, z którymi mieli się zmierzyć. Kierowali 
się na północną stronę Chan Tengri. - Jest bardziej 
stroma od pozostałych, jednak ze względu na bez-
pieczeństwo wybraliśmy właśnie ją. Od strony połu-
dniowej często schodzą lawiny. Pod jedną z nich 
przed rokiem zginęła nasza rodaczka... - mówią hi-
malaiści. W bazie przywitała ich przepiękna pogoda. 
Jastrzębianom dopisywało również szczęście. Oka-
zało się, iż przedstawiciel agencji zezwolił im na ko-
rzystanie z jej luksusowych namiotów, co pozwalało 
na zaoszczędzenie czasu, który wcześniej musieliby 
poświęcić na rozbijanie własnego obozowiska. - 
Ogólnie rzecz ujmując Misza, bo tak miał na imię 
przedstawiciel agencji, był niezwykle przyjaznym 
gościem – wspomina Mildner. Na miejscu spotkali 
GOPR-owców ze Szczyrku. - W tym czasie to była po 
prostu polska baza – śmieje się szef jastrzębskiego 
Klubu Wysokogórskiego. Nasi himalaiści szybko do-
stosowali otoczenie do własnych potrzeb, budując 
z kamieni stół, ławki oraz... lodówkę. 

Kirgistan. Tien-Szan. Chan Tengri. Issyk-Kul. Dla większości Polaków nazwy te nie kojarzą się z niczym. Niektórzy 
być może wspomną o dalekich środkowoazjatyckich ostępach, z okolic których niegdyś na Europę uderzyli 
Mongołowie Czyngis-Chana. Jeden z końców świata, o którym nie warto wspominać. Trochę bardziej światli rodacy 
skojarzą wyżej wymienione lokalizacje z post-radziecką Kirgizją, słynną z koników Przewalskiego i wspaniałych 
jeźdźców, a także rewolucji tulipanowej sprzed kilku lat, która obaliła prezydenta Askara Akajewa. Być może 
wspomną również o dziele Ryszarda Kapuścińskiego „Kirgiz schodzi z konia”. Ale ogólnie rzecz ujmując – kolejna 
biedna post-sowiecka republika, gdzie pełno Chińczyków, rosyjskich wojsk i opijających się kumysem tubylców.

od lewej: 
Leszek Kopczyński

Jarosław Baliński
Dariusz Mildner

Piotr Lilla
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Z poziomu bazy mieli okazję po raz pierwszy zoba-
czyć trasę, która wiedzie na Chan Tengri. Wiedzieli, 
że będzie ciężko. Po drodze będą musieli rozbić trzy 
obozy, a pomiędzy drugim a trzecim z nich zdobyć... 
Pik Czapajewa, wnoszący się na wysokość 6100 
m.n.p.m. Na dodatek sam atak szczytowy z obozu 
trzeciego na wierzchołek to konieczność pokonania 
1200 metrów w górę. Z Chan Tengri mogą zmierzyć 
się tylko najlepsi, znający techniki wspinaczki w sk-
ałach i na pionowych ścianach. Odporni na niską 
temperaturę i szalejący wiatr. Lilla, Baliński, Mildner 
i Kopczyński są takimi ludźmi. Nie bez powodu poja-
wili się w Kir-gistanie.

Już następnego dnia, 25 lipca Piotr Lilla i Jaro-
sław Baliński wyruszyli do obozu pierwszego na wy-
sokości 4660 m.n.p.m.. Dariusz Mildner i Leszek 
Kopczyński postanowili jeszcze jeden dzień spędzić 
w bazie, aby dobrze wypocząć. Lilla i Baliński prze-
prawili się przez lodowiec Inylczek Północny, wal-
cząc ze szczelinami, a następnie przez dwie i pół go-
dziny wspinali się po poręczówkach (linach przymo-
cowanych do skał za pomocą szeregu wbitych ha-
ków) na grani do „jedynki”. Wydawało im się, że idą 
raźnie, tymczasem gdy kilka dni później pokonywali 
tą trasę jeszcze raz, dotarli na miejsce znacznie 
szybciej. To właśnie efekt adaptacji ludzkiego orga-
nizmu w wysokogórskich ostępach. W obozie pier-
wszym dwaj jastrzębianie spędzili noc, po czym wró-
cili do bazy, gdzie zamierzali odpocząć. 26 lipca na 
podbój „jedynki” wyruszyli Mildner i Kopczyński. 
Głowa nie boli, nic się nie dzieje. Zatem można za-
cząć podbijać tę cholerną górę. Podobnie jak po-
przednicy, po nocy spędzonej na wysokości 4660 
m.n.p.m., wrócili do bazy, z której tego samego dnia 
do „jedynki”, a następnie do „dwójki” na wysokości 
5400 m.n.p.m. wyruszyli Lilla i Baliński. Dobę póź-
niej ich śladem podążył drugi jastrzębski duet. Jeśli 
ktoś sądzi, że to zwykłe chodzenie po górach, to 
bardzo się myli. Było niezwykle niebezpiecznie. Bez 
czekanów się nie obejdzie. Stromizna potężna. - Na 
dodatek modliliśmy się, aby nie trafić na „irańską 
drużynę piłkarską” - śmieje się Dariusz Mildner. Oka-
zało się bowiem, iż Chan Tengri szczególnie upodo-
bali sobie przybysze z Iranu, którzy wychodzą w gó-
rę w liczbie... piętnastu. W takiej ilości potrafią do-
słownie zakorkować trasę na poręczówce. 29 lipca 
w „dwójce” pojawili się Piotr Lilla i Jarosław Baliński, 
a dzień później dołączyli do nich Dariusz Mildner i Le-
szek Kopczyński. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że ten 
dzień zadecyduje o wszystkim...

W obozie numer dwa przebywali do 1 sierpnia. 
Pogoda bardzo zmienna. Przed południem aura 
sprzyjała przebywaniu na takiej wysokości. - Głowa 
bolała, ale umiarkowanie – opisuje Baliński. Jednak 
po południu i wieczorem rozpoczynało się śnieżne 
szaleństwo. Przez kilka dób cała czwórka była ska-
zana wyłącznie na swoje towarzystwo. Siedzieli 
w namiotach i rozmawiali „o wszystkim i o niczym”. 
Znają się jak przysłowiowe łyse konie. Ile można 
gadać o tym samym? Ale adaptacja jest sprawą naj-
ważniejszą. Piotr Lilla zabrał na miejsce skserowaną 
książkę pod tytułem... „Prawo Budowlane”, jednak 
ze względu na wielkość liter nie dał rady jej prze-
studiować. - Żałowaliśmy wręcz, że nie zabraliśmy 
scrabbli – śmieje się Mildner. Jedzenie okropne. Sa-
me sproszkowane pokarmy. Tym większą radość 
sprawił jastrzębianom prezent, jaki przekazali im 
schodzący ze szczytu Rosjanie, przekazując ogro-
mne kawały żółtego sera, salami i wędzonego łoso-
sia, a także rozpuszczalnej kawy. To była prawdziwa 
uczta dla podniebienia. Jak widać, w wysokich gó-
rach nie liczy się narodowość. Nikt nie pyta, skąd je-
steś. Ważne, że jesteś. I dlatego ci pomożemy. Czyż 
to nie jest piękne? 1 sierpnia cała czwórka zeszła do 
bazy na lodowcu Inylczek. Byli świetnie zaadopto-
wani do walki o wierzchołek. Teraz jednak czas na 
odpoczynek. Przed nimi najważniejsza część wypra-
wy. Dzień pierwszy – obóz pierwszy. Dzień drugi – 
obóz drugi. Dzień trzeci – obóz trzeci. Dzień czwarty 
– atak szczytowy. Taki był plan. W cztery dni ponad 
3000 metrów przewyższenia. Kręci się w głowie od 
samej myśli o takim wyczynie.

3 sierpnia do „jedynki” wyruszyli Lilla i Baliński, 
a dobę później w tą samą trasę wyruszyli Mildner 
i Kopczyński. Na razie wszystko szło zgodnie z pla-
nem i dwa dni później pierwszy duet zameldował się 
na Piku Czapajewa oraz w obozie trzecim na wyso-
kości 5800 m.n.p.m. Droga z „dwójki” do „trójki” 
wiodła, jak wspomniano wcześniej, właśnie przez 
szczyt poświęcony bohaterowi rewolucji paździer-
nikowej, wylansowanemu przez film z 1934 roku. 
Około sto metrów ponad obozem drugim czekał na 
nich trawers, czyli pozioma ścieżka szeroka na kilka-
dziesiąt centymetrów. Spojrzysz w lewo – kilometry 
w dół, spojrzysz w prawo – to samo. A co robi Piotr 
Lilla? - Kolega postanowił zrobić sobie „jaskółkę” na 
tym trawersie – wspomina ze śmiechem szaleńcze 
przygody przyjaciela Jarosław Baliński. Jest noc 
z piątego na szóstego sierpnia. Lilla i Baliński z nie-

pokojem, ale i nadzieją, oczekują na dogodną chwilę 
na atak szczytowy. Próbują zasnąć, ale emocje nie 
dają im spokoju. W tym samym czasie Mildner i Kop-
czyński przysypiają w obozie drugim i oczekują na 
wyjście do „trójki”. Oba zespoły nie zdążyły się spo-
tkać przed wyjściem na szczyt Lilli i Balińskiego. Ci 
bowiem wybudzili się już o północy i przez dwie 
godziny przygotowywali się do wymarszu. Próbowali 
zagotować wodę na ciepłą herbatę, ale sprzęt od-
mawiał posłuszeństwa. W końcu jednak się udało. 
Wyruszyli o drugiej w nocy. - Pogoda mało ciekawa. 
Wiało potwornie, a do tego temperatura spadła po-
niżej minus trzydziestu stopni – opowiada Baliński. 
1200 metrów w górę. Nie ma chwili wytchnienia, bo 
ściana jest stroma, a jedyną formą odpoczynku jest 
przytulenie się do czekana. Nie ma gdzie usiąść i na 
spokojnie rozprostować nóg. A wiatr i temperatura 
dają w kość. I tak przez dwanaście godzin. Pół doby 
wiszenia na skałach. Ale opłaciło się...

O 14:20 Jarosław Baliński i Piotr Lilla stanęli na 
szczycie, gdzie znajdował się oznaczający wierzcho-
łek trójnóg z drewnianym krzyżem. Wiatr niemiło-
sierny. Parę minut, kilka zdjęć, upojenie się sukce-
sem, nagranie filmu i z powrotem. Pogoda łamie się 
zupełnie. A przed nimi pięć godzin schodzenia do 
obozu trzeciego. W sumie niemal cały dzień. Wa-
riaci. Szaleńcy. Ludzie, których podziwia świat. 
W „trójce” przywitali ich Mildner i Kopczyński. - 
Marzyliśmy o ciepłej herbacie i to marzenie ziściło 
się. Koledzy przywitali nas po królewsku napojami 
oraz czekoladą i cieszyli się naszym sukcesem – mó-
wi Lilla. Chwila odpoczynku i sen, w który zapadli ni-
czym małe dzieci utulone przez matkę. Tymcza-
sem... na zewnątrz rozpętało się śnieżne piekło. 
Wiatr szalał, a śnieg wbijał się we wszystkie zaka-
marki namiotu. Wydawało się, że cały sprzęt zaraz 
zostanie „wyrwany z korzeniami”. Mildner i Kopczyń-
ski walczyli z wiatrem, a Lilla i Baliński... w ogóle nie 
zauważyli zawieruchy. Byli tak potwornie zmęczeni, 
że nic nie było w stanie ich zbudzić. Tylko rankiem 
dziwili się, że mają na sobie kilka centymetrów po-
krywy śnieżnej...

Tego dnia Dariusz Mildner i Leszek Kopczyński 
podjęli decyzję o rezygnacji z walki o Chan Tengri. 
Pogoda załamała się zupełnie. - Nie żałowałem tego. 
Ważne, że wyprawa klubu zakończyła się sukcesem. 
Osiągnięcie Piotrka i Jarka przejdzie do historii. Cho-
ciaż szczerze mówiąc, w Jastrzębiu trochę było mi 
jednak żal... - wspomina Mildner. 7 sierpnia cała 
czwórka zeszła z „trójki” do bazy na lodowcu Inyl-
czek na wysokości 4040 m.n.p.m., pokonując po raz 
kolejny Pik Czapajewa i zwijając po drodze wszystkie 
trzy obozy, a także walcząc ze śniegiem z deszczem. 
Aura Tien-Szanu pokazała Polakom pazury. - Byli-
śmy potwornie zmęczeni, ale w bazie zdążyliśmy 
nieco poświętować sukces – mówi Piotr Lilla. 

Po dwóch dniach, 9 sierpnia, po Polaków przy-
leciał śmigłowiec. Wymęczeni wyprawą jastrzębia-
nie musieli niemalże dokonać desantu, aby wsiąść 
na pokład. Po czterdziestu minutach byli ponownie 
w Majda-Adyr, a następnie udali się do Karakoł, 
gdzie czekała na nich gościnna kirgiska gospodyni. 
Najedli się do syta i odpoczywali. W końcu mieli 
również okazję do wzięcia prysznica. - Proszę mi 
wierzyć, ale o niczym innym nie marzyliśmy tak 
bardzo, jak o normalnej kąpieli – wspomina Mildner. 
Poszli również do miejscowego fryzjera, aby pozbyć 
się nadmiaru zarostu. Zwiedzili bazar i spróbowali 

miejscowego jedzenia. Wygląd lokalnej żywności 
nie budził zaufania, ale ogólnie rzecz ujmując więk-
szość dań Polakom bardzo smakowała. - Narzeka-
łem jedynie na rosół, a raczej łój z kawałkiem tłu-
stego flaka. Podobno to narodowe kazachskie danie 
– uśmiecha się Dariusz Mildner. Kolejne kilka dni to 
zwiedzanie Kirgistanu. Mieli okazję w pełnej oka-
załości podziwiać jezioro Issyk-Kul, a także zobaczyć 
rozgrywki narodowego sportu Kirgizów, czyli... goni-
twy na koniach za zwłokami barana pozbawionymi 
głowy. - Liczyłem, że zrobię zdjęcie Kirgizowi na 
koniu z telefonem komórkowym, ale niestety nie by-
ło mi to dane – śmieje się szef jastrzębskiego Klubu 
Wysokogórskiego. Kilka kolejnych dni to zwiedzanie 
Biszkeku i okolic, między innymi wieży z XI wieku 
oraz jurt. Sam Biszkek zrobił na nich duże wrażenie. 
Monumentalne, w miarę nowoczesne miasto, z og-

romnymi budynkami rządowymi. I kasynem prowa-
dzonym przez.... Polaka. Na dodatek tubylcy dosko-
nale znali ojczyznę naszych bohaterów dzięki filmom 
„Czterej pancerni i pies”, „Znachor” oraz... „O dwóch 
takich, co ukradli księżyc”, kojarzonym oczywiście 
z Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi. 

Cudowna przygoda w Kirgistanie dobiegła końca 
19 sierpnia. Jastrzębianie przybyli do Polski z ogro-
mnym bagażem doświadczeń i wspomnień. Tym sa-
mym na szczycie Chan Tengri mieszkańcy naszego 
miasta pozostawili swój kolejny ślad. 
Gratulacje Panowie. Czekamy na kolejne wyprawy!

Piotr Lilla na szczycie



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

Oddam na wynajem lub sprzedam 
sklep o pow. 50 m2 w Jastrzębiu-
Zdroju przy ul. Turystycznej 21B. Cena 
do uzgodnienia. 
kontakt: 660 799 629, 32 47 15 328

Sprzedam M6 komfortowe 2x2 
ul.Wielkopolska Jastrzębie-Zdrój
Cena 193 000 zł.
kontakt: 512 395 369

Sprzedam mieszkanie typu M-4 
na ulicy Jasnej, 2 piętro. Mieszkanie po 
generalnym remoncie w 2004 roku.
kontakt: 503 642 962

Do wynajęcia mieszkanie 
(3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc) 
umeblowane. Wolne od 1.10. 
na ul. Ruchu Oporu.
Opłaty:odstępne 300zł+czynsz+media. 
kontakt: 502 053 481

Wynajmę 2 pokojowe mieszkanie na 
oś "Przyjaźń" 300 zł odstępne + media
kontakt: 515 665 197

Wynajmę mieszkanie M-2 
przy ul.Zielonej.
kontakt: 32 4714448

Wynajmę M-6, ul. Wielkopolska, układ 
2x2, drugie piętro. Możliwość kupna za 
2 lata. Odstępne 500zł 
kontakt: 512 381 258

Wynajmę dom jednorodzinny 
na ul. Młyńskiej. 
kontakt: 504 069 207

Wynajmę od zaraz mieszkanie 
wyremontowane, czyste z możliwością 
późniejszego kupna na os.1000-lecia. 
Opłaty:700zł odstępne+czynsz 
ok.300+media. Kaucja 1500zł
kontakt: 695 982 312

Wynajmę mieszkanie w Jastrzębiu 
M-3 na Małopolskiej (niskie bloki) 
piętro II, częściowo umeblowane, 
od zaraz, Cena 600 zł + opłaty do 
negocjacji.
kontakt: 500 273 104

Wydzierżawię na dogodnych 
warunkach w pełni wyposażony lokal, 
pub, klub muzyczny 
w Jastrzębiu-Zdroju.
kontakt: 608 418 417

Szukam pracy w firmie usługowej 
zajmującej się remontami.
kontakt: 692 077 528

Poszukujemy: -pracownik adm-biurowy, 
mile widziana obsługa programów 
Corel oraz CAD. -stolarza, pomocnik 
stolarza -tapicer, pomoc tapicera -
krawcowa 
kontakt: 324727881, 693421555

Firma budowlana zatrudni brukarzy 
z doświadczeniem. 
kontakt: 693 956 915

Praca dla informatyka. Znajomość PHP, 
SQL. Mile widziany Linux. 
CV wraz listem motywacyjnym prosimy 
przesyłać na adres mailowy. 
kontakt: jasnet@jasnet.pl

Poszukujemy młodych, aktywnych 
- do pracy jako przedstawicieli 
handlowych na woj. śląskie. 
Praca w terenie. Pełny etat-umowa 
o prace. 
kontakt: justyna.polaris@gmail.com

Zatrudnimy na umowę o pracę 
florystkę. 
Praca na terenie Jastrzębia-Zdroju. 
kontakt: 502 032 656

Firma "TomKop" zatrudni osobę chętną 
do pracy przy pracach 
wykończeniowych oraz dociepleniach. 
Wymagana znajomość sztuki 
budowlanej. 
kontakt: 665 778 080

Pizzeria "Faraon" zatrudni barmankę. 
kontakt: 32 475 76 66

Poszukujemy krawcowej 
z doświadczeniem w szyciu 
i modelowaniu firan i zasłon. 
Mile widziany ukończony kurs 
lub staż w zawodzie. 
kontakt: 508 322 833

Technik konserwator - uprawnienia 
SEP, doświadczenie w pracy na obiekcie 
(klimat,wod.-kan,went,elektr), złota 
rączka+znajomość pracy 
z dokumentacją, chęć do pracy.
kontakt: kmiketa@polimeni.pl

Firma "Turbo Finanse" zatrudni 
pełnomocnika do obsługi firm. 
Zapewniamy szkolenia. 
Wymagania: minimum wykształcenie 
średnie. 
kontakt: 664 968 194

Sprzedam sprawny, niezniszczony, 
mało używany telewizor samsung 29 
cali o całkowicie płaskim kineskopie 
(4-ro letni)
kontakt: 509 860 683

Sprzedam Hondę CBR 600 F1 1989 r. 
czarny, stan bardzo dobry. 
Cena 3 700 zł 
kontakt: 694 377 135

Sprzedam skuter Kingway Euroboy 
rok produkcji 2008 r. pierwsza 
rejestracja maj 2009 r. 
Stan bardzo dobry. 
Cena 2 tysiące złotych.
kontakt: 792 891 279

Sprzedam opony zimowe wraz 
z felgami stalowymi rozmiar 175/65 
R14 stan opon dość dobry. 
komplet 4 koła.! Cena: 300.00 zł
 kontakt: 516278330

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 15 ufundowali:

JasNet, Firaneczka, Explozja Tańca
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WYDARZENIA SPORTOWE
www.sport.jasnet.pl

Skromne zwycięstwo sanoczan 
Jastrzębianom nie udało się pozostawić kompletu punktów u siebie w inaugurującym sezon 
meczu z KH Sanok. W spotkaniu padła zaledwie jedna bramka, którą w 53. minucie zdobył 
Martin Vozdecky. - To był świetny występ bramkarzy obu drużyn - powiedział po meczu Milan 
Jancuska, trener KH Sanok.
 
 - Już po zakończeniu drugiej tercji zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że o losach meczu przesądzi jedna 
bramka - wyznał trener Jancuska. Takie samo odczucie towarzyszyło również w jastrzębskiej bramce. Obie 
drużyny przystąpiły do ataku, walcząc o komplet punktów w inauguracyjnym pojedynku. - Zdobyliśmy 
bardzo ważne trzy punkty, ponieważ Jastrzębie jest u siebie naprawdę silne. Doskonale pamiętam, jak parę 
sezonów wstecz przegrywaliśmy spotkania właśnie na tym lodowisku - podsumował Milan Jancuska.  

JKH GKS Jastrzębie - Ciarko KH Sanok 0:1 (0:0; 0:0; 0:1)
0:1 Vozdecky (Kolusz, Malasiński) 53' 5/4
JKH GKS Jastrzębie: Kosowski (M. Elżbieciak - nie zagrał) - Ivicic, Górny; Lipina, Kral, Danieluk 
- Dąbkowski, Rompkowski; Urbanowicz, Słodczyk, Bordowski 
- Labryga, Bryk; Kulas, Kogut, Drzewiecki - Pastryk; Marzec, Strużyk.

Górnik Radlin rozgromiony, 
Gieksa w półfinale  

Kolejne wysokie zwycięstwo w ramach podokręgowego Pucharu Polski odnieśli piłkarze 
trenera Andrzeja Myśliwca. GKS Jastrzębie pokonał przy Harcerskiej występujący w roli 
gospodarza Górnik Radlin 9:1 i pewnie awansował do kolejnego etapu rozgrywek, w którym 
rywalem naszego zespołu będzie zwycięzca starcia Polonia Łaziska Rybnickie - Polonia 
Marklowice. Wysokie zwycięstwo cieszy tym bardziej, iż Górnik na co dzień gra w lidze okręgo-
wej, zatem zaledwie jeden szczebel niżej niż Gieksa.

Trener Andrzej Myśliwiec nie krył radości z występu podopiecznych. - Na pewno cieszy wynik i sporo sytuacji, 
z których wiele udało się tym razem wykorzystać. Padło kilka ładnych bramek, pokazaliśmy też parę ładnych 
akcji. Nasz występ cieszy na tle solidnego przeciwnika, jakim jest Górnik. To dobry prognostyk przed sobotnim 
meczem w Marklowicach, który mam nadzieję odbędzie się - powiedział szkoleniowiec.

Górnik Radlin - GKS 1962 Jastrzębie 1:9 (0:5)
0:1 Marek Sobik '3, 0:2 Łukasz Staniek '10, 0:3 Mateusz Wrana '15, 0:4 Kamil Gorzała '26, 
0:5 Kamil Gorzała '29, 0:6 Marcin Bednarek '60, 0:7 Błażej Pawliczek '63, 1:7 gospodarze '75 (karny), 
1:8 Łukasz Staniek '87, 1:9 Marcin Bednarek '89

GKS Jastrzębie: Mateusz Deege - Tomasz Kocerba, Kamil Michalczyk, Mateusz Wrana, 
Tomasz Lorenc (46. Marcin Bednarek) - Kamil Gorzała (46. Adrian Kopacz), Łukasz Staniek, 
Bartłomiej Setlak (46. Witold Wawrzyczek), Marek Sobik - Kamil Jadach, Błażej Pawliczek. 
Trener - Andrzej Myśliwiec.

Wielki sukces 
Laury Grzyb w Rosji 

Laura Grzyb zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy w bokserskich Mistrzostwach Europy Kade-
tek i Juniorek, które odbyły się w Orienburgu w Rosji. Jastrzębianka wystartowała w kategorii 
do 52 kg. Grzyb dotarła do finału imprezy pokonując w półfinale reprezentantkę gospodarzy 
Adolinę Zarubinę. W finale zawodniczka BKS Jastrzębie przegrała z Rumunką Ioaną Merą. 

Warto przypomnieć, iż jest to trzeci zagraniczny start Laury Grzyb w roli reprezentantki Polski. Dotychczas 
jastrzębianka zaliczyła nieudane zawody we Francji i Turcji. Tym razem było inaczej i "Grzybowa" powróci do 
Polski ze srebrnym medalem.

Jastrzębscy żeglarze 
mistrzami Polski 

Załoga Andrzej Bury, Marian Zakowicz i Eugeniusz Rakowicz zwyciężyła po raz szósty z rzędu 
w żeglarskich Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się w Giżycku. 
Jastrzębianie tradycyjnie nie mieli sobie 
równych. Wygrali sześć z ośmiu wyścigów, 
a w dwóch pozostałych zajęli drugie 
lokaty. Tym samym nasza ekipa po raz 
kolejny obroniła tytuł mistrzów Polski.

Warto dodać, iż przed kilkoma dniami Bury, 
Zakowicz i Rakowicz wygrali II rundę Pucharu 
Polski. Po sukcesach w mistrzostwach i pucharze 
jastrzębianie wezmą udział w Festiwalu Sportów 
Wodnych, a następnie przeprowadzą cykl szkoleń 
żeglarskich dla osób niepełnosprawnych.

Biegi

Nordic Walking

Spore grono reprezentantów naszego miasta 

wzięło udział w Mistrzostwach Polski w Nordic 

Walking w Złotoryi na dystansie 8 km. Najlepiej 

tradycyjnie spisał się weteran Jacek Weżgowiec, 

któremu do brązowego medalu w kategorii M40 

zabrakło zaledwie kilka sekund. Poza tym w Zło-

toryi na dystansie 8 km zaprezentowali się: 

Katarzyna Barczyńska (K30 - 23.), Grażyna Pipiro 

(K50 - 6.), Maria Sroczyńska (K50 - 16.), Zyg-

munt Kurpet (M50 - 18.), Grzegorz Pipiro (M50 - 

26.) oraz na dystansie 4 km Joanna Weżgowiec 

(K19 - 8.) i Krystyna Weżgowiec (K60 - 21.).

Pewne, dwubramkowe zwycięstwo odnieśli pił-

karze Granicy Ruptawa. Beniaminek ligi okręgo-

wej pokonał na Estadio de Libowiec LKS Górki 

Śląskie 2:0. Gole dla gospodarzy strzelili Adam 

Śmigielski i Grzegorz Taradejna. Niestety, po raz 

kolejny zawiodła skuteczność w wykonywaniu je-

denastki. Granica nie strzeliła trzeciego karnego 

w trzecim spotkaniu z rzędu...
Granica Ruptawa - LKS Górki Śląskie 2:0
Granica: Promny - Kowal, Syrek, 
Tasior (70. Kłus), Sadowski, Żurkowski,
Piekarski, Ćmich, M. Gliński (60. D. Gliński),
Śmigielski, Utikal, Taradejna (70. Kołterniak). 

Remisem 3:3 zakończyło się spotkanie klasy B 

pomiędzy Żarem Szeroka a rezerwami Fortecy 

Świerklany. Zespół trenera Grzegorza Kasprzaka 

wyrównał z rzutu karnego w 89. minucie meczu. 

Bramki dla gospodarzy strzelili: Januszkiewicz, 

Wiśniewski i Jajus.
Żar Szeroka - Forteca II Świerklany 3:3
Żar: Mika - Zdziebło (Imiela), Marczyk, Husarz,
Waśniewski, Kasprzak, Kowalski (Boryń),
Januszkiewicz, Jajus, Drewczyński, Wiśniewski.

Dominik Ząbczyński wygrał XVIII Marszobieg na 

Czantorię, który odbył się w Ustroniu. Jastrzę-

bianin pokonał trasę w czasie 41:43 i wyprzedził 

drugiego w klasyfikacji Rafała Ulfika o 40 sekund. 

Ząbczyński na co dzień reprezentuje barwy klubu 

Montrail Team. Świetnie spisał się również inny 

jastrzębianin Rafał Zieliński, zajmując lokatę tuż 

za podium zawodów. Zieliński był też drugi 

w swojej kategorii wiekowej. Ponadto na 46. 

miejscu metę przekroczył Bartłomiej Sokołowski.

Reprezentanci Jastrzębia Zdroju wzięli udział 

w XXIX Hasco-Lek Maraton we Wrocławiu. Na 

dystansie ponad 42 km triumfował Kenijczyk 

Vincent Kipchirchir z czasem 2:20:19. Najlepszy 

z naszych zawodników był Mirosław Jackiewicz, 

który z czasem 4:01:00 przybiegł na 607. pozycji 

w generalce oraz 83. w kategorii wiekowej M40. 

Ponadto 665. był Arkadiusz Szczepańczyk 

(4:05:10, M40 - 89.), 1416. - Michał Jasiński 

(4:35:55, M20 - 107.), 1860. - Dawid Flasz 

(4:57:14, M35 - 384.), 1861. - Anna Flasz 

(4:57:14, K30 - 36.), a 2047. - Jacek Weżgowiec 

(5:04:59, M40 - 249.). 

Piłka nożna

Zryw Bzie wysoko pokonał rezerwy KS 27 Gołko-

wice w ramach kolejnego spotkania w rybnickiej 

klasie C. Zespół trenera Jana Tatarczyka mógł 

pokusić się o o wiele wyższe zwycięstwo, jednak 

na drodze napastnikom gospodarzy wielokrotnie 

stanął bramkarz rywali. Dwie bramki dla Zrywu 

strzelił Krzysztof Skóraś, a po jednej Damian 

Cholewa i Patryk Janecki. 
Zryw Bzie - KS II 27 Gołkowice 4:0
Zryw: Salach, Kłosek, D. Niesłańczyk, Barciok, 
P. Janecki, T. Buchta, Sierota, R. Buchta,
Cholewa, Skóraś, Pająk.

Tenis stołowy

Sporą niespodzianką zakończyło się pierwsze 

spotkanie I ligi południowej pomiędzy JKTS 

Jastrzębie a ULKS Moszczenica. Podopieczne 

Romana Fajkusa i Władysława Kwietnia wygrały 

do zera z solidnym ULKS, a w składzie naszej dru-

żyny zagrały: Dorota Paluch, Alina Zborowska, 

Helena Jabłońska, Karolina Miklar i Natalia 

Guzdek. Warto przypomnieć, iż JKTS szczęśliwie 

utrzymał się w zeszłym sezonie w I lidze dzięki 

wycofaniu się innych zespołów.

Rajdy samochodowe

Z czterema pucharami wrócił do Jastrzębia pilot 

rajdowy Krzysztof Janik, który tradycyjnie wystą-

pił w zawodach Rajdowego Pucharu Polski wraz 

z Wiesławem Ingramem w Hondzie Civic TypeR 

grupy N. W czasie ostatniego Rajdu Dolno-

śląskiego rozegrano dwie rundy RPP. W sobotę 

duet bocheńsko-jastrzębski zajął drugie miejsce 

w klasie N3 oraz trzecie w klasyfikacji grupy N. 

W klasyfikacji generalnej Ingram i Janik byli na 

trzynastym miejscu. Wygrali Mariusz Nowocień 

i Bartłomiej Jakubowski. Natomiast w ramach eli-

minacji niedzielnej nasza załoga nie miała sobie 

równych zarówno w grupie N, jak i klasie N3. Na-

tomiast w generalce Ingram i Janik zajęli świe-

tne, piąte miejsce. Tego dnia najlepsi byli Jerzy 

Tomaszczyk i Łukasz Włoch.

Siatkówka plażowa

Jastrzębianin Bartosz Łosiak, występujący na za-

wodach w duecie z Piotrem Kantorem z Sosno-

wca, zdobył tytuł wicemistrza świata w siatkówce 

plażowej U-21 w kanadyjskim Halifax. W finale 

imprezy nasza drużyna przegrała z Ukraińcami 

Walerym Samodajem i Siergiejem Popowem 

20:22, 21:19, 12:15. W rozgrywkach grupowych 

duet jastrzębsko-sosnowiecki pokonał dwukro-

tnie zespoły rosyjskie oraz raz Duńczyków. W 1/8 

finału Kantor i Łosiak wygrali z Amerykanami, 

a następnie dwa razy pokonali reprezentantów 

gospodarzy, dzięki czemu awansowali do finału.




