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Stwierdzono liczne usterki podczas odbioru techni-
cznego w dniu 16 września, po ostatnim remoncie, 
Domu Zdrojowego – poinformowała naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 
Urzędu Miasta Maria Pilarska, podczas posiedzenia 
Komisji Skarbu, w dniu 20 września. 

Część usterek została zakwalifikowana jako wady 
trwałe obiektu, na przykład „krzywe posadzki” ze 
spadkiem w jednym kierunku w dwóch pomiesz-
czeniach łazienkowych. Za te rzeczy i robotę nie bę-
dzie zapłacone. Trudno, żeby w tej chwili wyrywać 
całe posadzki z płytek i układać od nowa. Okazało 
się, że jest spora wilgotność parkietu. Zdecydow-
aliśmy, że poczekamy z przeglądem gwarancyjnym, 
po sezonie grzewczym, na wiosnę. W zależności jak 
będzie się zachowywało podłoże podejmiemy 
decyzję odnośnie wymiany parkietu czy innych 
zabiegów ” - poinformowała Maria Pilarska. 

Poza tym Urzędnicy chcą przekonać konserwatora 
zabytków do wydania zgody na budowę podjazdu 
dla niepełnosprawnych od frontu budynku. Dotych-
czasowe urządzenie jest przestarzałe i nie spełnia 
swojej roli.

Wielkie otwarcie Hali Widowiskowo-Sportowej 
odbyło się 23 i 24 września (więcej na stronie 7)  
Wcześniej jednak trzeba było zdobyć wejściówkę na 
imprezę inauguracyjną. Każdy mógł pobrać cztery 
darmowe bilety. Mimo że bezpłatne karty wstępu 
były rozdawane w sobotę, 17 września, od godz. 9-
tej, to pierwsi jastrzębianie zjawili się pod halą już 
o godz... 5 rano. Wydano 3 tys. wejściówek, bo tyle 
miejsc jest w hali, które rozeszły się jak gorące 
bułeczki. „Wstałem dość wcześnie, bo zależy mi na 
obejrzeniu meczu oraz koncertu. Cóż, kolejki są jak 
za dawnych czasów, a czy warto? O tym przekonam 
się już niedługo” - mówił jeden z jastrzębian.
„Przeszyłem tutaj o godzinie 7-ej, a do kasy dotar-
łem tuż przed 10, ale cieszę się, że mi się udało” - 
dodawał inny „kolejkowicz”. 

W niedzielę, 18 września, hala przezywała ogromne 
oblężenie. Każdy, kto tylko miał ochotę mógł zwie-
dzić obiekt. Zaglądano wszędzie, do każdego zaka-
marka, szatni. „Około 2 tys. ludzi skorzystało z mo-
żliwości zwiedzenia hali. Zainteresowanie było ogro-
mne. Jastrzębianie, bo to oni przede wszystkim, sko-
rzystali z naszego zaproszenia, mogli dokładnie za-
poznać się z halą” - mówiła Zofia Florek, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który admini-
struje obiektem.

Dom Zdrojowy 
z usterkami

Ogromne kolejki przed halą

„Zrobimy więcej”. Właśnie takie, umieszczone na 
autobusie, hasło mógł przeczytać każdy, kto w nie-
dzielę, 25 września, pojawił się przed Halą Wido-
wiskowo-Sportową w Jastrzębiu-Zdroju. Jak można 
było przekonać się na miejscu, tajemniczy wehikuł 
był jednym z popularnych „Tusk busów”. Poseł Krzy-
sztof Gadowski poinformował, że „ten konkretny 
autobus będzie obsługiwał okręgi rybnicki, gliwicki 
i bielski”. „Będzie on woził kandydatów na posłów 
i senatorów Platformy Obywatelskiej oraz członków 
naszych struktur terenowych. Chcemy dzięki niemu 
dotrzeć do mieszkańców naszego regionu z infor-
macją o tym, co do tej pory zrobiliśmy i przekazać 
nasz program wyborczy” – dodał.

Bus premiera w Jastrzębiu
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Przed kilkoma dniami pojawiła się informacja, iż 
wiceprezydentowi Krzysztofowi Baradziejowi posta-
wiono zarzuty prokuratorskie w związku z przyzna-
niem dotacji klubowi MKS GKS Jastrzębie. Jak się 
okazuje, sprawa będzie miała swój ciąg dalszy. Poza 
wiceprezydentem, zarzuty postawiono jeszcze oś-
miu osobom, będącym funkcjonariuszami publi-
cznymi. 

“Postawienie zarzutów miało miejsce przed kilkoma 
tygodniami. Chodzi tu o osoby, które ułatwiły otrzy-
manie przez klub MKS GKS Jastrzębie dotacji z mia-
sta. Jednak ze względu na dobra osobiste tych osób, 
nie mogę podać ich danych osobowych. Nie są to 
osoby publiczne” - powiedział rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Gliwicach, Michał Szułczyński.

W pierwszej połowie września w należącej do 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej kopalni Jas-Mos zo-

stała wznowiona eksploatacja ściany 24 (pokład 

505/2), która w związku zagrożeniem pożarowym 

została otamowana w maju tego roku. Dzięki temu 

jeszcze we wrześniu kopalnia odzyskała zdolności 

produkcyjne na poziomie około 7,5 tys. ton/dobę. 

W drugiej połowie października tego roku prze-

widywane jest otwarcie, przewietrzenie i penetracja 

aktualnie otamowanej - po zapaleniu metanu 5 maja 

- ściany N12 w pokładzie 329/1 i 329/2 w kopalni 

Krupiński. Następnie przeprowadzona zostanie wi-

zja w związku z pracami komisji badającej przyczyny 

i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbio-

rowego. Termin przywrócenia do wydobycia ściany 

N12 będzie uzależniony od oceny stanu wyposaże-

nia i wyrobisk w jej rejonie. 
Co ważne, kopalnia Krupiński, chcąc zapewnić zdol-

ności produkcyjne na poziomie średnio 8,5 tys. ton 

na dobę, podjęła działania organizacyjne w celu 

przyspieszenia oddania do eksploatacji ściany N15 

w tym samym pokładzie. Ściana zostanie urucho-

miona już pod koniec października tego roku. 

“Dokładamy wszelkich starań, aby zmaksymalizo-

wać wydobycie w naszych kopalniach. Mimo splotu 

niekorzystnych okoliczności, które miały miejsce 

w I połowie tego roku, nasze działania pozwolą 

wrócić JSW do właściwego poziomu produkcji w IV 

kwartale tego roku, a w roku 2012 jeszcze go zwięk-

szyć – komentuje Andrzej Tor, Zastępca Prezesa 

Zarządu ds. Technicznych.

Jastrzębska Spółka Węglowa prognozuje, że w tym 

roku kopalnie JSW wydobędą nie mniej niż 12,5 mln 

ton, natomiast w przyszłym roku produkcja w JSW 

będzie większa o milion ton.

Zarzuty również 
dla urzędników

wasze komentarze
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 Niezłe jaja. Ciekawe co jeszcze wyjdzie na 

jaw i kto za tym stoi? Czyżby ślepa Temida cudo-

wnie odzyskała wzrok?
autor: ataman

  Proszę kopać GŁĘBIEJ! Nie takie KWIATKI 

zostaną odkryte...
autor: do jur

No jeżeli na podstawie tego " fałszywego" do-

kumentu wyłudzona inne dokumenty, jak za-

świadczenia z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubez-

pieczeń Społecznych lub kredyty to ta historia 

przeradza się w aferę grubego kalibru. Mam 

nadzieję, że prokuratorom z Gliwic wystarczy chę-

ci i zaangażowania w wyjaśnienie tej sprawy i uka-

rania winnych .
autor: Prokurator

Ü

ktoś sypnął i się posypią stołki
autor: zenek

Ciekawe kto będzie nowym skarbnikiem? Wy-

płyneła kasa z UM, chimek sypie a urzędasy się 

modlą w kościele, trwoga ich oblazła. Ha Ha Ha
autor: Urzędnicza trwoga

no to w urzedzie zasiano cykorię. Baradziejo-

wi podali tylko pismo do podpisu więc ... bijcie 

w dzwon!!! Poranna kawka tym co mu tak poście-

lili bedzie smakowała inaczej.
autor: lolo

A pan prezydent to w tej sytuacji jest święty? 

Przecież bez jego błogosławieństwa nic się w tym 

urzędzie nie dzieje! Już zapomniał jak odwoływał 

dyrektorów szkół za brak nadzoru nad swoimi pra-

cownikami! Dobrze wiedział, że podpisując to oś-

wiadczenie popełni polityczne sepuku, więc dał je 

(kazał) do podpisania związkowcowi ! I ja na niego 

głosowałem ! Chyba mnie pos*ało !
autor: Kargul

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

więcej komentarzy na  www.jasnet.pl

Milion ton więcej

KWK Krupiński
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Radni podczas posiedzenia, w dniu 22 września, nie 
przyjęli uchwały stwierdzającej wygaśniecie man-
datu radnego Jarosława Potępy z Platformy Obywa-
telskiej. Radny poinformował, jeszcze na sesji czer-
wcowej, że z dniem 15 lipca zrzeka się pełnionego 
mandatu. Brak uchwały o wygaśnięciu mandatu 
radnego uniemożliwia powołanie na jego miejsce 
następcy, którym jest Franciszek Franek, również 
z PO. Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Matu-
siak (Prawo i Sprawiedliwość) uważa, że decyzja 
w tej sprawie należy do Wojewody Śląskiego i nie 
chce oceniać tego, jak głosowali poszczególni radni.

Przewodniczący Klubu Radnych Platforma Obywa-
telska Roman Foksowicz ocenił zaistniałą sytuację: 
„Uważam zachowanie radnych za skandaliczne po-
nieważ pan Jarosław Potępa na sesji, w dniu 22 czer-
wca, poinformował radnych że rezygnuje z mandatu 
i podziękował za współpracę. W informacji dokład-
nie określił, że złożył stosowne pismo do Prezydenta 
Miasta i ze jego mandat wygasa z dniem 15 lipca. 
Dlatego pojawił się projekt uchwały o stwierdzeniu 

wygaśnięcia mandatu radnego. Ze strony koalicji 
Wspólnoty Samorządowej i PiS-u jest to czysta zło-
śliwość, aby nie powołać nowego radnego. Nie chcę 
posądzać radnych koalicji o niekompetencję, bo jeśli 
w czasie pracy w Komisjach lub przed sesją Rady 
Miasta nie zapoznali się z projektami uchwał na 
sesję to co robili? To jakaś hipokryzja ze strony tych 
radnych, którzy głosowali przeciwko stwierdzeniu 
wygaśnięcia mandatu Pana Jarosława Potępy. Moim 
zdaniem świadczy to również o braku kontroli nad 
pracą Rady Miasta przez Przewodniczącego Rady. 
Przewodniczący Rady na posiedzeniu Prezydium, 
gdzie są przedstawiciele wszystkich klubów nie po-
trafi przedstawić projektów uchwał i skoordynować 
pracy Rady tak, aby nie dochodziło do tak absurdal-
nych sytuacji, jak w przypadku tej uchwały? Decyzja 
w sprawie wygaśnięcia mandatu należy do radnych, 
a nie wojewody. Najwyraźniej jednak radni nie po-
trafią sobie z nią poradzić”. 

Przewodniczący Klubu Radnych Wspólnota Samo-
rządowa Andrzej Kinasiewicz zdecydowanie odrzucił 

zarzuty, że działania radnych były wymierzone prze-
ciwko Platformie Obywatelskiej. „Nie ma z naszej 
strony żadnej złej woli, a tym bardziej złośliwości. 
Odrzucając uchwałę o wygaśnięciu mandatu pana 
Jarosława Potępy kierowaliśmy się tym, że nie wid-
zieliśmy pisemnej deklaracji zrzeczenia się przez nie-
go mandatu, podczas gdy w publikatorach wystę-
puje on nadal jako radny”. 

Przewodniczący Klubu Radnych  Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej Jerzy Lis mówi, że nie rozumie po-
stawy Rady. „Jest dla mnie oczywiste, że jeśli czło-
wiek zrzeka się mandatu to trzeba uszanować jego 
wolę. Naprawdę wynik głosowania jest zaskakujący. 
Świadczy to o tym, że albo Rada nie potrafi zapano-
wać nad samą sobą, albo toczą się jakieś gry polity-
czne pomiędzy PO a WS i PiS, polegające na wza-
jemnym utrudnianiu sobie życia. Poza tym brak ak-
ceptacji RM, co do wygaśnięcia mandatu radnego 
uniemożliwia powołanie jego następcy. Być może 
mamy do czynienia ze świadomymi działaniami, 
właśnie w tym celu”.

Hipokryzja w Radzie Miasta
wasze komentarze
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 Najbierw była nagonka na pana policjanta, 

a teraz nie chcą przyjąć do wiadomości, że już nie 

jest radnym. Schizofrenia.
autor: Heretyk

  Koalicja trochę się pogubiła ich uwagę za-

prząta pytanie. Kto po Krzysztofie B.
autor: obserwer

Ludzie brak mi słów. Po co do Jastrzębia spro-

wadzać kabarety jak mamy Radę Miasta. Można 

ten cyrk oglądać za darmo i uśmiać się po pachy, 

a pan wielce przewodniczący... to jakaś parodia 

i kpina. Jednym słowem - karykatura polityki.
autor: Alternatywy 4

Ü

Nie wystarczy być idiotą, żeby zostać posłem. 

Trzeba jeszcze mieć garnitur ;))
autor: ccc

Kilka lat temu kupiłem swoje pierwsze mie-

szkanie. Ponieważ wymagało on remontu, musia-

łem zatrudnić kilku fachowców, którzy doprowa-

dzili moje wymarzone lokum do porządku. I tak 

oto pracowali obok siebie: 50 letni elektryk, 38 

letni kafelkarz, 32 letni tynkarz, 40 letni hydraulik 

i jeszcze w między czasie panowie od szaf, mebli, 

żaluzji, okien itd... Wszyscy oni pracowali obok 

siebie i remontowali moje M. To ich praca, nie 

robili tego za darmo. Nie było między nimi żadnych 

spięć, ani niesnasek. Zrobili swoje i odeszli. 

Dlaczego o tym piszę ? Otóż, drodzy mieszkańcy. 

Jastrzębie to nasz wspólny dom i radni to facho-

wcy od trudnych spraw, którzy mają swoje diety 

za te wysiadywanie tam w UM. Gdyby fachowcy 

z mojego M mieli jakieś problemy do siebie, to 

bym ich przywołał do porządku, albo pogonił ...
autor: try

Większość radnych to Dyzmowie, tylko Niko-

dem uczył się o wiele szybciej.
autor: Greg

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju
fot. UM



Dlaczego wyborca miałby na Pana zagłosować? 
Co Pana różni od pozostałych kandydatów?

Za mną przemawia doświadczenie, niezależność i bez-
partyjność. Do wszystkiego w życiu dochodziłem sam, 
a to, co osiągnąłem to efekt mojej pracy. Wiem jak sma-
kuje służba wojskowa, jak ciężka jest praca górnika, 
w tym także ratownika górniczego. Przeszedłem przez 
wszystkie szczeble kariery zawodowej sam, nie na 
czyichś plecach. Wiem z jakimi problemami borykają 
się samorządy. Posiadam w tej materii wieloletnie 
doświadczenie.

Zdecydował się Pan na start 
jako bezpartyjny. Dlaczego?

Pozostałem wierny swoim zasadom. Nigdy do partii nie 
należałem. Jest to dla mnie naturalne, że startuję bez 
powiązań i partyjnych zależności. Otrzymałem propozy-
cje startu do Senatu z kilku partii, ale ostatecznie nie 
zdecydowałem się na ten krok. Wierzę, że jako bezpar-
tyjny senator jestem w stanie zrobić więcej dla regionu. 
Przy jednomandatowych okręgach do Senatu mam ta-
kie same szanse jak ktokolwiek inny. Teraz Wyborcy 
zdecydują o tym,  który z kandydatów, a nie kandydat 
której partii, będzie ich reprezentował w Senacie. Jes-
tem osobą, która jeśli się za coś weźmie to doprowadza 
sprawy do końca. Nigdy nie angażuję się w sprawy z gó-
ry przegrane. Nie mówię tutaj o pewności wygranej, ale 
o dużej szansie. 

Jakie ma Pan pomysły na wielką politykę?
Jak dla mnie mandat senatora wiąże się przede wszyst-
kim z rolą przedstawiciela spraw ważnych dla ludzi z na-
szego regionu. Tak naprawdę to nie ta duża polityka od-
grywa tutaj największą rolę, lecz przede wszystkim gos-
podarka, odpowiednie ustawy, dostosowane prawo do 
naszych potrzeb. Chciałbym niewątpliwie wzmocnić ro-
lę samorządu i na to też mam kilka pomysłów. Myślę, że 
moje doświadczenie zawodowe, a także to, że chcę być 
bliżej ludzi, bliżej ich spraw, pozwoli mi nie tylko odna-
leźć się w realiach senackich, ale także dobrze w nich 
zafunkcjonować.

Co Pana ewentualny mandat 
senatorski da naszemu regionowi?

W najbliższych latach ważne jest, byśmy mieli swojego 
człowieka w parlamencie. Tym bardziej, że ważą się 

losy skomunikowania naszego regionu. Nie muszę prze-
konywać, jak ważne dla regionu jest budowanie infra-
struktury. Następna kadencja polskiego parlamentu 
przypadnie na czas, gdy Polska dostanie kolejną transze 
funduszy unijnych. Mam nadzieję, że będą to pieniądze 
skierowane na dobre inwestycje. A moja rola jako sena-
tora jest taka, aby jak najwięcej tych środków trafiło do 
naszego regionu. 

Jest Pan bacznym obserwatorem codzienności. 
Co najbardziej rzuca się panu w oczy?

Główną bolączką większości mieszkańców, z tego co 
udało mi się zauważyć, to niskie wynagrodzenie za 
ciężką pracę, wciąż wysokie bezrobocie, bieda, która 
zagląda do niejednego domu. Ludzie zmuszeni są szu-
kać zatrudnienia za granicą lub w większych miastach. 
To z kolei prowadzi do odpływu z naszego regionu jego 
największego potencjału - wykwalifikowanej, ambitnej 
kadry, która mogłaby mieć wielki wpływ na rozwój tego 
regionu. Współpracowałem z licznymi przedsiębiorcami 
i ubolewam nad tym, że znikają płatne staże dla mło-
dych ludzi i chciałbym powalczyć o pieniądze, aby te 
staże wróciły. Muszą być wygospodarowane środki 
finansowe, żeby młodzi ludzie mieli szansę się rozwijać, 
mogli pracować, a przede wszystkim zdobywać doś-
wiadczenie, które przecież już przy zatrudnieniu jest 
bardzo często wymagane przez pracodawców. W po-
równaniu z innymi krajami u nas brakuje przede wszyst-
kim praktyki. Dlatego uważam, że priorytetem jest 
wspieranie i aktywizowanie prywatnej przedsiębiorczo-
ści, pomoc ludziom w zakładaniu firm, czy też inwesto-
wanie w infrastrukturę drogową. Ważne jest, aby pozy-
tywny sygnał płynął ze strony urzędników samorzą-
dowych, bo od nich wiele zależy. Jeśli z woli wyborców 
otrzymałbym mandat senatora, z pewnością zrobię 
wszystko, aby wspomóc rozwój naszego regionu.

W takim razie życzymy Panu powodzenia 
w wyborach i trzymamy kciuki za Pana sukces.

Dziękuję bardzo i zachęcam czytelników do zapoznania 
się z moją osobą na www.e-wala.pl oraz do lektury 
strony bezpartyjni.pl

Dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję.
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Na ten moment jastrzębianie czekali bardzo długo. 
W końcu ich cierpliwość została wynagrodzona. Po 
kilku latach oczekiwania w końcu powstał nowo-
czesny obiekt sportowy na miarę XXI wieku, który 
będzie można odwiedzać z czystą przyjemnością. 
Nic więc dziwnego, że podczas oficjalnego otwarcia 
na trybunach pojawił się niemal komplet widzów, 
którzy z ciekawością wyczekiwali na to, co przygo-
towali dla nich organizatorzy imprezy. A było na co 
czekać, bo działo się naprawdę sporo!

Światła reflektorów, specjalne podesty i efekto-
wne „wejście” do wnętrza nowej hali. Czy to gwiazdy 
amerykańskiego Hollywood odwiedziły Jastrzębie? 
Nie, to prezentacja Jastrzębskiego Węgla, który 
w zbliżającym się wielkimi krokami sezonie powalczy 
nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale i w rozgryw-
kach międzynarodowych. Na pytanie: „Co chciałbyś 
osiągnąć w nadchodzącym w barwach tego klubu?”, 
jeden z nowych nabytków JW odpowiedział bez 
chwili wahania: „Absolutnie wszystko!”.

Dwudniowa impreza rozpoczęła się w piątkowy 
wieczór. Podczas prezentacji jastrzębscy siatkarze 
wjeżdżali do hali na motorze, prowadzonym przez 
Natalię Borek. W tle można było usłyszeć dźwięki 
utworu „Born to be wild”, z repertuaru Steppenwolf. 
Jedyna kobieta w Polsce, ścigająca się z mężczyzna-
mi, jak została przedstawiona Natalia Florek, „dos-
tarczała” zawodników wprost pod mini studio, urzą-
dzone na środku parkietu. A tam czekał już na nich 
Jerzy Mielewski, redaktor telewizji Polsat, który po-
prowadził całą prezentację. Każdy z zawodników 
otrzymał kilka prostych pytań, które miały wszys-
tkim zebranym przybliżyć sylwetkę danego siat-
karza. Na sam koniec zaprezentował się sztab tre-
nerski. Ci, którzy mogliby mieć problem z obserwo-
waniem tego, co działo się na parkiecie, mogli wszy-
stko śledzić na ogromnym telebimie, który zawisł na 
jednej ze ścian hali. 

W ten sposób jastrzębianie mogli poznać cały 
skład drużyny i zobaczyć wszystkie jej nowe twarze 
„na żywo”. Zabrakło jedynie Michała Kubiaka, który 
wprost z siatkarskich Mistrzostw Europy trafił do 

szpitala. Jednak zapewniono, że już niedługo powi-
nien pojawić się w Jastrzębiu, aby dołączyć do swo-
ich kolegów z zespołu. 

Po zakończeniu prezentacji odbył się koncert 
zespołu „Perfect”. Tej kapeli nikomu raczej przed-
stawiać nie trzeba. Występ przed jastrzębską publi-
ką był wyjątkowy, bowiem akurat tego dnia swoje 
urodziny obchodził lider i wokalista grupy – Grzegorz 
Markowski. Zanim z głośników popłynęły pierwsze 
dźwięki przebojów wspomnianej kapeli, z gardeł 
zebranych w hali, dobył się chóralny śpiew „Sto lat!”. 
Tym miłym akcentem przywitano znany zespół. Pod-
czas koncertu można było usłyszeć wiele przebojów 

takich, jak na przykład: „Kołysanka dla nieznajomej” 
czy Autobiografia”. Pojawiły się także nieco „mło-
dsze” kawałki. Jednak zarówno te starsze, jak i now-
sze spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem ze stro-
ny widzów, którzy dołączyli się do śpiewu wraz z wo-
kalistą grupy. W tym przyjemnym dla ucha, muzy-
cznym klimacie, dzień pierwszy fety związanej z ot-
warciem hali, dobiegł końca.

Fani siatkówki w sobotnie popołudnie spotkali 
się ponownie. Tym razem przygotowano dla nich już 
czysto sportowe emocje, w postaci meczu towarzy-
skiego pomiędzy Jastrzębskim Węglem a rosyjską 
Iskrą Odincowo. Była to świetna okazja, aby po raz 

kolejny zobaczył Pawła Abramowa i Roberto Santil-
liego, którzy jakiś czas temu byli częścią jastrzęb-
skiej drużyny. Jednak tym razem stanęli po przeciw-
nej stronie siatki. Pojedynek obfitował w emocje, 
których nie brakowało aż do ostatniego gwizdka 
sędziego. 

Jeszcze przed przystąpieniem do gry i pier-
wszym gwizdkiem sędziego, rozpoczynającego wi-
dowisko sportowe, wręczone zostały pamiątkowe 
nagrody dla tych, którzy w ciągu tych ostatnich tygo-
dni ciężko pracowali podczas Mistrzostw Europy, ale 
i Ameryki. Prezent otrzymał także były szkolenio-
wiec Jastrzębskiego Węgla - Roberto Santilli i zawo-
dnik Paweł Abramow.

Obie drużyny podeszły do tego spotkania bar-
dzo poważnie, ambitnie walcząc o każdy punkt. 
Dwie pierwsze odsłony należały do ekipy gospo-
darzy. Na parkiecie brylował Rob Bontje, stawiając 
blok niemal nie do przejścia. Po stronie Rosjan nie 
brakowało nerwowości, którą szczególnie widać 
było, kiedy protestowali z niektórymi decyzjami 
sędziów. W kolejnych dwóch partiach lepsi byli za-
wodnicy Iskry, którzy wyeliminowali błędy własne, 
tracąc dzięki temu zdecydowanie mniej punktów. 
Chociaż w trzecim secie jastrzębianie byli bardzo 
blisko wygranej, to jednak w końcówce to przyjezdni 
mogli cieszyć się ze zwycięstwa. Początek tie-breaka 
był dosyć wyrównany. Gra toczyła się na zasadzie 
wymiany "punkt za punkt". Z bardzo dobrej strony 
zaprezentował się w decydującym momencie 
Luciano Bozko i szala zwycięstwa przechyliła się na 
stronę podopiecznych Lorenzo Bernardiego, którzy 
wygrywając 15:13 pokonali Rosjan 3:2. 

Wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć. 
Impreza, związana z otwarciem hali przeszła do hi-
storii. Teraz obiekt będzie służył jastrzębskim spor-
towcom, czasem zmieniając się również w miejsce, 
gdzie będą odbywały się różnego rodzaju imprezy 
kulturalne. Oby zawsze jastrzębianie mogli 
doświadczać w tej hali tylu pozytywnych emocji 
i wrażeń.

Prezentacja Jastrzębskiego Węgla

Grzegorz Markowski
fot. Magdalena Kowolik
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Wszystko zaczęło się 15 lat temu. „W trakcie ba-
dań okresowych wyszło, że z moim lewym okiem 
jest coś nie tak, prawdopodobnie zaatakowała je 
jaskra. Trafiłem do szpitala, gdzie ordynator powie-
dział, że trzeba będzie je usunąć. Nie zgodziłem się” 
– relacjonuje. Z czasem ze wzrokiem pana Mieczy-
sława było coraz gorzej. W końcu trafił do słynnej na 
całą Polskę okulistki – prof. Ariadny Gierek-Łapiń-
skiej. Mniej więcej w tym samym czasie także prawe 
oko zaczęło odmawiać posłuszeństwa. Czekała go 
seria zabiegów – w sumie pięć. „Szóstego się nie 
doczekałem. Jak powiedziała pani profesor – nie by-
ło już czego operować” – mówi.

Potem te same słowa słyszał jeszcze kilka razy. 
Między innymi w prywatnej klinice w Poznaniu, gdzie 
powiedziano mu, że postępująca jaskra uciska na 
nerwy oczne. Ostatecznie rok temu w Szpitalu Woje-
wódzkim w Jastrzębiu-Zdroju padła diagnoza, która 
brzmiała prawie jak wyrok: „Panie Gapys, my tu nie 
mamy już nic do roboty”. 

Tak się złożyło, że prawie równo z chorobą w ży-
ciu pana Gapysa pojawiła się suka Saba. „Dostałem 
ją od sąsiada. Żona nie była zbytnio zachwycona 
z tego powodu, dlatego psina na początku zamie-
szkała na działce – opowiada. Kiedy stan jego zdro-
wia pogorszył się na tyle, że zaczął mieć trudności 
z poruszaniem się po mieście, zaczął uczyć psa pod-
stawowych komend: „idź w prawo”, „idź w lewo”, 
„szukaj pasów”. Z czasem ten repertuar powiększał 
się. Pies stopniowo zastępował mu wzrok. Dzięki 
niemu mógł dotrzeć do sklepu, jastrzębskiego ma-
gistratu, nawet do ZUS-u w Rybniku. „Na schodach 
do Ośrodka Zdrowia na Harcerskiej Saba przystaje 
na każdym stopniu. Tego tez jej nauczyłem – dodaje 
z dumą w głosie.

Niestety z czasem wierna towarzyszka Mieczy-
sława Gapysa zaczęła tracić kondycję. Pojawiły się 
pierwsze choroby. Obecnie 16-letnia Saba cierpi na 
zwyrodnienie stawów i od pewnego momentu opar-
cie, jakim była dla swojego właściciela stanęło pod 
znakiem zapytania. Prawie z dnia na dzień schody 
w miejskich autobusach stały się dla niej barierą nie 
do przejścia. Czasami pan Gapys musi ją wręcz po 
nich wciągać. Strach pomyśleć, co będzie, kiedy ze-
psuje się winda w jego bloku. Poza tym, jak powie-
dział mu weterynarz, „na dłuższej trasie ona może 
panu najzwyczajniej w świecie klęknąć na drodze”.

Tymczasem dobrych ludzi, którzy pomogliby 
panu Mieczysławowi w codziennych zmaganiach 
z chorobą jest – jego zdaniem – jak na lekarstwo. 
Już łatwiej, dodaje mimochodem, o zawistników. 
„Kiedy w jednej z gazet pojawiła się informacja 
o tym, ze zbieram pieniądze na psa przewodnika 
rozwiązały się ludzkie języki. Mówiono, że udaję, że 

nie wiadomo po co noszę te czarne okulary. Boże, 
żebyś ty jeden z drugim, tak udawał – żali się. Po 
chwili zastanowienia dodaje: „Nie raz nie zjem, a Sa-
ba zje, bo to są moje oczy, moja przepustka do 
normalności”.

Jak mówi pan Mieczysław, labrador, który po 
odpowiednim szkoleniu mógłby zostać przewodni-
kiem osoby ociemniałej to koszt prawie 15 tys. zło-
tych. Zresztą, nie każdy pies do tego się nadaje. 
Zdyskwalifikować go może chociażby strach przed 
strzałem z atrapy broni. Kolejne 15 tys. pochłonie 
sama tresura. Na tą chwilę tylko trzy ośrodki, w Cho-
rzowie, Pile i Poznaniu, zajmują się szkoleniem tego 
typu. Poza tym przyszły właściciel takiego psa musi 
spędzić z nim dwa tygodnie w ośrodku szkolenio-
wym i kolejne dwa – w swojej rodzinnej miejscowo-
ści. Tu nieoceniona okazuje się pomoc tresera, który 
zapoznaje psa z topografią miasta i uczy go bezcen-
nych w tej pracy nawyków.

Pan Gapys na początku sierpnia tego roku 
spędził kilka dni w podwarszawskim ośrodku Pol-
skiego Związku Niewidomych. Oprócz niego było je-
szcze sześć osób ubiegających się o psa przewodni-
ka. Wszystkich kandydatów poddano rozmaitym te-
stom, aby ostatecznie wyłonić dwójkę szczęśliwców. 
„Jeden pies pojechał do pana, na Wybrzeże, drugi – 
do pani z Warszawy. Do dzisiaj nie wiem, co zadecy-
dowało o tym, ze to właśnie tej dwójce się poszczę-
ściło” – ubolewa.

Każdy kolejny dzień pana Mieczysława jest po-
dobny do poprzedniego. Jego sporadyczne wyjścia z
 domu ograniczają się do osiedlowego sklepu, cza-
sami pobliskiej działki. Każda większa eskapada to 
niemal święto. Ale wtedy potrzebna jest już pomoc 
drugiej osoby. W domu nie lepiej – wszystko na wy-
ciągnięcie ręki, chodzenie po mieszkaniu „na pa-
mięć”, cały dzień z uchem przy radioodbiorniku, że-
by wiedzieć, co dzieje się w wielkim świecie. 

Pytany o kwestię zbierania środków na psa dla 
niego zastrzega: „Ja żadnych pieniędzy nie mam!” 
W podobnym duchu wypowiada się Jolanta Strusz, 
prezes Koła Polskiego Związku Niewidomych 
w Jastrzębiu-Zdroju. Jak mówi, każdy, kto chce 
wspomóc pana Gapysa może wysłać na konto PZN 
Okręg Śląski (30 1050 1243 1000 0010 0000 2780) 
określoną kwotę z dopiskiem, że jest ona przezna-
czona właśnie dla niego. „Takie pieniądze trafią po-
tem do Warszawy i to tam będą podejmowane wią-
żące decyzje” – dodaje. Niewykluczone, ze nawet 
jeśli nie uda zebrać się całej kwoty każdy kolejny 
datek będzie przybliżał bohatera tego tekstu do 
upragnionego psa.

Bo to są moje oczy
Jak wygląda szara 
codzienność osób 
niewidomych? Czy 
potrafimy pochylić 
się nad ich losem? 
Co sprawia im naj-
większe trudności, 
a z czym radzą so-
bie na podziw do-
brze? Kiedy godzą 
się na swoje kale-
ctwo? 
Poniższy tekst, będący historią niewidomego od kilkunastu lat 
Mieczysława Gapysa i jego starań o psa przewodnika próbuje 
odpowiedzieć na te pytania. Przynajmniej na niektóre z nich.
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Wszyscy jesteśmy zniechęceni wojną 
na górze. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, 
że pochłonięci nią politycy nie spełnią 
pokładanych w nich nadziei, a składane 
przez nich obietnice znikają w gąszczu 
partyjnych rozgrywek. Korci nas, żeby 
machnąć ręką na zbliżające się wybory, 
bo to i tak nie ma sensu. Właściwie po co 
nam one? 

Ale jeśli teraz zdezerterujemy, popeł-
nimy grzech zaniechania. Bo w ostatecz-
nym rozrachunku znowu zostaną wybra-
ni ci, których nie od dzisiaj kojarzymy 
z określonymi opcjami i dla których od 
wspólnego dobra ważniejszy jest narko-
tyk władzy i panowanie „swoich”. Być 
może stawiając krzyżyk przy wybranym 
nazwisku będziemy wybierać mniejsze 
zło, ale to będzie Nasz wybór. Dzięki nie-
mu możemy spróbować położyć tamę sta-
rym układom, wyświechtanym hasłom 
i politycznemu cynizmowi.

Ale na kogo głosować? Spokojnie, nie 
zaboli nas głowa od nadmiaru wybitnych 
kandydatur. Większość starających się 
o nasze głosy nie przysporzy nam raczej 
tego rodzaju kłopotów. To co prezentują, 
to w większości bardziej lub mniej sztu-
czne uśmiechy i pozowanie w stylu cas-
tingu do filmu. Oby tylko nie był to thri-
ller. Jakoś trudno posądzić ich o to, że 
chcą się podjąć roli bycia naszymi przed-
stawicielami, a na sercu leżą im tylko losy 
kraju i narodu. Czyli wszystkich nas ra-
zem i każdego z osobna. Oczywiście, są 
jeszcze hasła wyborcze. Bez mała każde 
z nich jest zapowiedzią świetlanej przy-
szłości, która nas niebawem czeka. Ale 
i nad nimi nikt się nie zastanawia. Są, bo 
muszą być.

Tak więc, z jednej strony, kandydaci 
nie wysilają się zbytnio, żeby dotrzeć do 
nas ze swoimi propozycjami (ale, oczy-
wiście, jeśli mają jakieś), z drugiej – gwoli 
sprawiedliwości – my sami nie całkiem 
palimy się do tego, aby na tych kandy-
datów skierować swoją uwagę. Zbyt czę-
sto poddajemy się dyktatowi własnych 
uprzedzeń i wygłaszanych przy każdej 
okazji poglądów. Natomiast próba odpo-
wiedzi na pytanie, kto i dlaczego ubiega 
się o nasz głos – to już dla nas za duży 
wysiłek. A będzie nam potrzebny, aby móc 
potem chóralnie narzekać, że sprawy 
kraju idą w złym kierunku, a nam dzieje 
się coraz gorzej.

Podobnie jest z nazwiskami na liście 
wyborczej. Niby coś nam mówią – szcze-
gólnie, kiedy kojarzymy je z tą fascynu-
jąca twarzą na plakacie wyborczym, niby 

stawiamy krzyżyk tam, gdzie potrzeba, na 
końcu jednak zawsze nasz wybór jest 
mniej, lub bardziej przypadkowy. Jest je-
szcze inna opcja. Możemy celować w czo-
łowe nazwisko na liście, zgodnie z zasadą, 
że czym wyżej, tym bardziej wartościowy 
człowiek. Ale i tu może spotkać nas 
niemiła niespodzianka. Liderzy partyjni 
zwykle eksponują na pierwszych miej-
scach nie tych, którzy będą nas najlepiej 
reprezentować, ale tych, którzy przycią-
gną do danej listy największą liczbę wy-
borców, lub których chcą mieć u swego 
boku. Rzecz jasna, potem w poczuciu do-
brze spełnionego obowiązku będą wzo-
rowo spełniać oczekiwania swoich wybor-
ców. Czyj to jest tak naprawdę interes? 
Nasz, czy partyjnych manipulantów?

To już ostatnie dni kampanii wybor-
czej. Niebawem wybory. Stara maksym 
głosi: „Cokolwiek czynisz, czyń dobrze”. 
I rzeczywiście, trzeba zastanowić się, czy 
pójdziemy w ogóle do wyborów, a jeśli tak, 
to kogo obdarzymy naszym zaufaniem? 
Czy postawimy na wspólne dobro, czy na 
interes partyjnych graczy? Czy umożli-
wimy im walkę o władzę i wpływy w za-
mian za widowiskowe walki gladiatorów – 
z taką lubością pokazywane przez media? 
No właśnie, czego tak naprawdę chcemy – 
chleba, czy igrzysk? Musimy się na coś 
zdecydować, bo czasy „cezarów”, którzy 
oferowali to i to już dawno minęły.

Może jednak warto zadać sobie trud 
i chociaż rzucić okiem na prezentacje 
pretendentów do grzędy na Wiejskiej? 
Przynajmniej tych, którzy postanowili 
potraktować nas poważniej i umieścili je 
tu i ówdzie. Może, między Bogiem a pra-
wdą, nie jesteśmy skazani na szaleńczy 
wyścig, kto i gdzie umieści najwięcej 
swoich plakatów z wystudiowanymi twa-
rzami i z pięknie, aczkolwiek bez treści, 
brzmiącymi hasłami? Bo jeśli pojawia się 
możliwość zadania pytania kandydatowi, 
czy wyborczej dyskusji – nawet jeśli dzieje 
się to za pośrednictwem elektronicznych 
mediów – warto z niej skorzystać. Czy 
dzień przed wyborami stać nas na luksus, 
żeby zrezygnować z takiej oferty? Może 
jednak warto skonfrontować swoje myśli 
i poglądy z innymi?

9 października, jakkolwiek to zabrzmi, 
ma być świętem demokracji. Ale czy w ta-
kim wydaniu, kiedy raczej wybierzemy 
ciekawsze rozrywki, lub postawimy krzy-
żyk na zasadzie... tak naprawdę nie 
wiadomo jakiej? Tego dnia pojawi się 
niepowtarzalna okazja, kiedy to „oni” 
będą musieli liczyć się z nami, nie na od-
wrót. Nie zmarnujmy jej. Nie oszukujmy 

się także, że jeśli już teraz kandydat nie 
chce z nami rozmawiać, to na stołku przy 
Wiejskiej będzie jakoś szczególnie roz-
mowny. Jeśli teraz nie odpowie nam na 
żadne z naszych pytań, czymże będziemy 
dla niego z perspektywy okrągłej sali par-
lamentu? Potem tylko wskoczy z wybor-
czego plakatu wprost przed telewizyjną 
kamerę i tyle go zobaczymy. A to wszystko 
z naszej woli i za naszym przyzwoleniem.

Kilku kandydatów, którzy zadali sobie 
trud, żeby przybliżyć wyborcom swoje 

dokonania i plany  na przyszłość można 
znaleźć na naszym serwisie wyborczym 
„Wybory 2011”. Nie jest ich wielu, ale to 
właśnie oni zrozumieli, ze liczy się coś 
więcej niż tylko twarze i hasła. Weźmy ich 
pod przysłowiową lupę i dobrze im się 
przyjrzyjmy, stawiając krzyżyk tam, gdzie 
warto go postawić. Bo inaczej nie będzie to 
prawdziwe głosowanie, tylko bezmyślne 
„krzyżykowanie”. Znaczymy tyle, na ile 
mamy wpływ. 



Na takie pytanie zawsze odpowiadam cytatem Ojca 
Świętego Jana Pawła II, który mówił: "Brak zainte-
resowania polityką zdradza poczucie bezsilności 
w walce o dobro". To dotyczy wszystkich tych, którzy 
głosują i tych, na których oddawany jest ten głos. 
Polityką nie mogą zajmować się tylko politycy. Od-
dając głos raz na cztery lata, powierzamy nasze 
wspólne życie. To od tego zależy jak nam będzie. 
Polityka to dla mnie służba publiczna i służebność 
wobec drugiego człowieka. 

W dzisiejszych czasach ludzie tracą zaufanie do po-
lityków. Widzą sfary i kłótnie, bo to chętnie pokazują 
media. Rzadko kiedy mówi się o pracy i działaniach 
np. w komisjach, które winny być chlebem powsze-
dnim każdego parlamentarzysty. Z drugiej strony są 
w świecie polityki tacy, którzy aż się proszą o to, aby 
im nie ufać. A dlaczego? Odpowiedź jest prosta - nie 
potrafią być wierni danemu wyborcom słowu. Rzu-
cają tylko hasła i populistyczne slogany, które nie są 
niczym poparte. Warto jednak zaznaczyć, że wśród 
polityków znajdują się również osoby rzetelne, kom-
petentne i skuteczne. Sądzę, że mojej skromnej oso-
bie bliżej właśnie do tej grupy. Uważam, że powinni-
śmy też uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym 
na przykład poprzez „wymuszanie” spotkań i roz-
mów na tych, których wybraliśmy. To może odbudo-
wać obustronne zaufanie.

Od początku, czyli od 31 lat mojego działania, przy-
świeca mi chęć zmian. Pamiętam jak pracowałem 
w kopalni i rwało się, by powiedzieć: „dość tego!”, 
np. w odniesieniu do "systemu czterobrygadowe-
go", którego paskudztwo odczułem na sobie i mojej 
rodzinie w tamtym czasie. W latach 90', kiedy byłem 
posłem, wraz z Jarosławem Kaczyńskim w Porozu-
mieniu Centrum mówiliśmy: "Polsko czas na zmia-
ny". Dziś widząc, co wyprawia Platforma Obywatel-
ska, chce się powiedzieć to samo. U mnie jest tak, że 
jeśli chcę zmieniać Polskę to wiem, że muszę dzia-
łać. A ja taki byłem i taki jestem.

Aż trudno uwierzyć, że to już 31 lat. Wciąż czuję się 
świeżo, pomimo że doświadczenia mam już całkiem 
sporo. Przez ten czas przewinąłem się przez wiele 
szczebli polityki: region, województwo, kraj, a od 
niedawna także Europa - jako reprezentant Śląska 

Czym jest dla Pana polityka?

"Nie ma na kogo głosować" 
- to coraz częstsza opinia w naszym kraju. 
Czy może Pan się z nią skonfrontować?

Czy jest coś, 
co inspiruje Pana do działania?

Biorąc pod uwagę 31 lat działalności
 polityczno-społecznej można powiedzieć
 o Panu, że jest Pan wytrawnym politykiem.

Czy doświadczenie w polityce procentuje?

w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. Doświa-
dczenie może znacząco pomóc, szczególnie wtedy, 
gdy chce się działać i zmieniać nasz kraj na lepsze. 
Wielu takim „wytrawnym” się odechciewa wraz z ko-
lejnym bagażem doświadczenia. Mnie się wciąż chce 
- taka moja natura.

Jeśli ktoś obserwuje moją działalność widzi jej roz-
piętość na różne szczeble oraz czas. Zawsze byłem 
w tej samej partii co mój przyjaciel Jarosław Kaczyń-
ski. Tak jak w Porozumieniu Centrum byliśmy razem, 
tak po 20 latach także jesteśmy razem w Prawie 
i Sprawiedliwości. Ważne jest bycie wiernym. I ja 
chyba taki jestem. Ważne jest też działanie. W moim 
przypadku dotyka wielu dziedzin życia. Nie tylko po-
lityki. Dla przykładu podam, że byłem członkiem Ko-
mitetu Sterującego ds. strategii województwa Ślą-
skiego albo przewodniczącym, potem członkiem Ra-
dy Społecznej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Jas-
trzębiu-Zdroju. Każde działanie musi być poparte 
skutecznością. Ludzie pamiętają, że będąc pierwszą 
kadencję posłem byłem jednym z tych, którzy wzięli 
„na tapetę” kwestie emerytur górniczych i odejścia 
na nią po zasłużonych 25 latach pracy pod ziemią. 
Już, szczególnie w Jastrzębiu-Zdroju, skorzystało 
z tego i cieszy się spokojem emeryta wiele tysięcy 
górników i ich rodzin. Wspomnę także o tym, że 
przewodniczyłem pracom nad ustawą o SKOK-ach, 
dzięki której rozwinęły dynamiczne swoją działal-
ność. A to z kolei w dalszym ciągu przyczynia się do 
rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Pamiętam jak 
mocno spierałem się wtedy z przeciwnym mi Lesz-
kiem Balcerowiczem, który w imieniu rządu prezen-
tował odmienne stanowisko. A jednak udało mi się 
„pokonać” Balcerowicza. SKOKi (Spółdzielcze Kasy 
Oszczędnościowo-Kredytowe) to polski kapitał mo-
cno konkurujący z nie-polskimi bankami. Sól w oku 
dla zagranicznych banków i niestety dla rządzących. 

Już na początku lat 90’ forsowałem wiele wspomnia-
nych wcześniej ustaw związanych z górnictwem, 
które były dopełnieniem postulatów z Porozumienia 
Jastrzębskiego. Otrzymałem jako pierwszy i jedyny 
Polak międzynarodową "Doroczną Nagrodę Roku 
2000 EGA GENERIC medicines AWARD", za wpro-
wadzenie jako poseł, prawnych rozwiązań służących 
produkcji tanich, polskich leków odtwórczych, rów-
nie dobrych jak i drogie leki koncernów zagrani-
cznych. Kilka lat temu, gdy w jastrzębskim szpitalu 
groził strajk generalny, byłem wybrany przez stronę 
związkową na mediatora z ówczesnymi władzami 

W ostatnich wyborach do Sejmiku
 Śląskiego zaskarbił Pan sobie
 przychylność prawie 20 tysięcy ludzi,
 którzy postanowili oddać na Pana swój głos. 

W czym tkwi klucz do takiego sukcesu?

A co jeszcze udało się Panu osiągnąć?

szpitala. Mediacje zakończyły się pełnym sukcesem. 
Jako przewodniczący Rady Społecznej  Wojewódz-
kiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-
Zdroju, sprzeciwiłem się wyodrębnieniu z tego szpi-
tala i sprywatyzowaniu: Zakładu Opiekuńczo-Le-
czniczego oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyj-
nego, gdzie leczy się wielu biednych, ciężko schoro-
wanych i często umierających ludzi, których nie stać 
na leczenie, a to dla mnie jest nie do przyjęcia. Za to 
poniosłem „karę” i zostałem odwołany z funkcji 
przewodniczącego. No ale mimo wszystko ważniej-
sza była dla mnie ta sprawa niż stanowisko. Jestem 
teraz „tylko” członkiem, ale póki co do sprawi nikt na 
razie nie wraca. Udało się także skutecznie przefor-
sować uchwałę (apelu) do rządu o bezpłatną auto-
stradę na Śląsku, którą Sejmik przyjął jednomyślnie. 
Jako poseł i jako prezes Śląsko-Dąbrowskiego Towa-
rzystwa Gospodarczego wspierałem w Jastrzębiu 
turnieje szachowe i gry zespołowe dla dzieci i mło-
dzieży. Co ciekawe, w ligowych rozgrywkach dzieci 
i młodzieży brała udział moja drużyna „Team Sobie-
rajskiego”. Serce mi rosło, gdy widziałem tak wiele 
młodych ludzi zaangażowanych w sport.

Wiele mnie z tym miastem łączy. Kiedy pierwszy raz 
zostałem posłem, już na samym początku zabrałem 
się za wypełnianie górniczych, a także moich, bo by-
łem górnikiem, postulatów określonych w Porozu-
mieniu Jastrzębskim. Dlatego współtworzyłem us-
tawę, dającą górnikom możliwość odejścia na upra-
gnioną emeryturę po 25 latach pracy pod ziemią,  
ustawę o SKOK-ach oraz jeszcze wiele innych. Sporo 
już poczyniłem w ostatnich 3 kadencjach Sejmiku 
Województwa Śląskiego zbierając materiał, z któr-
ym na tym szczeblu władzy, nic nie da się zrobić 
więcej, ponieważ sejmik nie ma takich kompetencji. 
Istnieje potrzeba iść z tym wyżej. Ponadto mam 
wiele pomysłów, które chciałbym zrealizować, a któ-
rych nie mogę, bo nie jestem Posłem na Sejm RP.

Chcę być posłem z Jastrzębia-Zdroju. Czuję się 
mocno związany z tymi ludźmi i z tym miejscem. 
Chcę założyć tutaj swoje główne biuro poselskie. 
Chcę reprezentować bardzo mocno interesy nasze-
go regionu i służyć dobru wspólnemu. Brakuje u nas 
kogoś, kto uchwyci pewne istotne tematy i będzie,  
ciągnął je konsekwentnie do samego końca. 
A spraw, którymi trzeba się zająć, jest całkiem spo-
ro. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej będę stano-
wczo domagał się utrzymania większościowego 
pakietu Skarbu Państwa. Przy temacie górnictwa z
w życie, bardzo niekorzystnego, dla Polski, szczegól-

Można zauważyć, że w szczególny sposób
 zabiega Pan o głosy mieszkańców
 Jastrzębia?

Jakie więc ma Pan plany wobec 
Jastrzębia-Zdroju i naszego regionu?

nie Śląska, Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 
„3x20” Unii Europejskiej. Wdrożenie jego, w pełnym 
wymiarze i w określonym czasie zaowocuje, upad-
kiem wielu przedsiębiorstw, wręcz całych gałęzi 
przemysłu, szczególnie górniczo-energetycznego 
i hutniczego, utratą tysięcy miejsc pracy. W związku 
z czym zgłosiłem wniosek uchwały (apelu) Sejmiku 
do rządu o podjęcie renegocjacji pakietu z Komisją 
Europejską, w czasie polskiej prezydencji w UE. Jako 
Poseł to, co zapoczątkowałem będę kontynuował 
nadal, aż do skutku. Co do innych planów, ważne 
jest też skomunikowanie regionu. Podejmę działania 
mające na celu przyspieszenie budowy dróg: 
Pszczyna-Jastrzębie-Zdrój-Wodzisław Śląski-Pszów-
Racibórz, a także Racibórz-Rybnik-Żory-Pszczyna. 
Kluczowym dla bezpieczeństwa południowej Polski 
jest budowa zbiornika przeciwpowodziowego „Raci-
bórz Dolny”. Bardzo ważna jest kwestia pamięci hi-
storycznej w regionie. Dlatego mając na uwadze 
Szlaki Powstań Śląskich oraz wybudować w regionie 
- bo tak mają inne - skansen dziedzictwa i kultury 
naszych ojców. Należy zadbać o młodych i ułatwić 
im podjęcie pracy, bo nasze państwo nie będzie się 
rozwijać, jeśli dzisiejsze pokolenie nie zatroszczy się 
o te jutrzejsze. Dlatego proponuję utworzenie 
w subregionie zachodnim naszego województwa 
Spółdzielni Młodzieżowych, w których bezrobotni 
mogliby wzajemnie się wspierać w samozatrudnie-
niu, pozyskiwać środki pomocowe na rozwój oraz 
inne ulgi. Różnie bywa z rekultywacją terenów  oraz 
rewitalizacją domów i osiedli na obszarach górni-
czych i pogórniczych. Mam koncepcję stworzenia 
specjalnego Funduszu Brackiego Rybnickiego Okrę-
gu Węglowego, który wspierałby samorządy w re-
kultywacji terenów pogórniczych oraz rewitalizacji 
domów i osiedli na obszarach górniczych i pogórni-
czych, a który to byłby tworzony m.in. z odkładania 
1% z każdej tony wyeksportowanego węgla i pozy-
skiwania go z hałd węglowych.

Napisałem to także w swojej ulotce: Jest wiele, już 
zainicjowanych przeze mnie, ważnych spraw i pro-
blemów do rozwiązania w naszym regionie, których 
znaczna część napotyka na przeszkody prawne, cza-
sami złą wolę i niezrozumienie naszej regionalnej 
specyfiki i uwarunkowań przez rządzących. Dlatego 
właśnie ubiegam się o mandat Posła na Sejm RP, bo 
moje doświadczenie społeczne, gospodarcze i poli-
tyczne, nabyte w różnych instytucjach i organiza-
cjach, regionalnych, krajowych i europejskich po-
może wspomnianym działaniom, tworzeniu dobrego 
prawa i budowaniu przyjaznego oraz uczciwego 
Państwa. Zwracam się więc do Państwa o postawie-
nie na rzetelność, kompetencję i skuteczność – na 

. 

I na koniec - dlaczego powinniśmy 
na Pana oddać swój głos?

Czesława Sobierajskiego

JASTRZĘBIE 
ZASŁUGUJE 
NA WIĘCEJ
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Jakiej jakości jest woda 
w jastrzębskich kranach? 

Tu wiele zależy od źródła wody, czyli jej pocho-
dzenia. Wodę dla Jastrzębia-Zdroju pozyskujemy 
głównie z Czech, ze zlewni rzek Ostrawicy i Morawki. 
Obszar ten znajduje się ok. 500 metrów nad pozio-
mem morza, zlewnia w 95 proc. pokryta lasami. 
Woda jest tak dobrej jakości, że w zbiorniku na 
ujęciu wody hodowane są pstrągi. 

Sam proces uzdatniania wody jest śladowy. Podlega 
ona filtracji i dezynfekcji, po czym wprowadzana jest 
do sieci wodociągowej. Ponad 90 proc. wody, w któ-
rą zaopatruje się nasze miasto pochodzi z Czech. 
Resztę kupujemy od Górnośląskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów w Katowicach (GPW), z ujęcia 
w Goczałkowicach. Kierowana jest ona do mie-
szkańców Boryni i części Szerokiej. Ze względu na 
ukształtowanie terenu po prostu taniej jest ją dos-
tarczyć. 

Ile kosztuje czeska woda? 
Nie mogę podać dokładnej ceny, ponieważ nasz 
partner czeski zastrzegł to sobie w umowie, jaką 
podpisaliśmy. Mogę państwa poinformować, że ma-
my najtańszą wodę w regionie, my sprzedajemy ją 
w cenie – 3,88 zł brutto podczas gdy w Rybniku  jest 
to 5.03 zł, Żorach – 4,95 zł, Wodzisławiu Śląskim – 
5,36 zł, Pszczynie – 4.90 za m3. 

Czy wodę przed spożyciem 
trzeba koniecznie gotować? 

Nie, ja osobiście piję wodę z kranu i polecam to ka-
żdemu mieszkańcowi, zamiast wydawania pieniędzy 
na tak zwane wody źródlane, które często są o wiele 
gorszej jakości niż nasza w sieci wodociągowej. Przy 
czym jeden litr wody z kranu kosztuje 0,4 grosza. 
Inne zalety naszej wody to jej miękkość. A to ozna-
cza, że nie trzeba dodawać do prania specjalnych 
preparatów do jej zmiękczania lub mycia naczyń 
w zmywarkach. Proszku do prania zużywa się o 30-
40 proc. mniej, czyli najmniejszą dawkę. Zdecydo-
wanie odradzam spożywanie wody z tutejszych źró-
dełek, ponieważ są łatwe do skażenia i mogą powo-
dować różne schorzenia. Zresztą SANEPID często 
nie dopuszczał takiej wody do użytku. 

A jak kształtuje się cena ścieków? 
Również odprowadzanie ścieków nie jest zbyt dro-
gie. W naszym mieście to - 6,12 zł za m3, Rybnik – 
8,15 zł, Wodzisław Śląski – 6,31 zł, Żory – 5,71 zł, 
Pszczyna – 6,48. Chciałbym dodać, że jesteśmy 
jedną z nielicznych firm, które zrealizowały projekt 
związany z budową kanalizacji na terenie aglome-
racji Jastrzębie-Zdrój (łącznie z Mszaną i Godo-

wem). Pozyskaliśmy z Unii Europejskiej 28,5 mln 
euro dotacji. Dzięki temu nowa sieć kanalizacyjna 
pozostaje własnością naszej Spółki. 

Nasza oczyszczalnia ścieków to właściwie zakład 
odnowy wód. Nie mamy żadnych produktów ubocz-
nych z tej jednostki. Produkujemy wodę lepszą od 
tej, która płynie w jastrzębskich potokach. Przyczy-
niamy się więc do ochrony środowiska. Nasi praco-
wnicy znaleźli, u wylotu, którym płynie woda z oczy-
szczalni do rzeki, gniazdo raków. Chyba nie ma lep-
szego dowodu, co do jakości produkowanej u nas 
wody. 

Jednak nie wszyscy mieszkańcy 
są podłączeni do kanalizacji miejskiej? 

Tak, dotyczy to sołectw. W ich przypadku musie-
liśmy spełnić unijny wymóg 120 osób na kilometr 
kanalizacji. Unia narzuciła swoje wymogi i trzeba 
było się do nich dostosować. Jednak ponad 90 proc. 
mieszkańców ma możliwość odprowadzania ście-
ków kanałem. Reszta korzysta z tzw. zlewni, czyli 
dowożenia ścieków do specjalnie przygotowanych 
do tego miejsc. Istnieje też możliwość pozyskania 

funduszy na oczyszczalnie przydomowe. Uważam 
więc, że nie jest źle. A chodzi przede wszystkim o to, 
aby utrzymać umiarkowaną cenę usługi. 

Jak jest sytuacja Jastrzębskiego Zakładu
 Wodociągów i Kanalizacji S.A.? 
Jako spółka prawa handlowego mamy obowiązek 
generować zysk. Kształtuje się ona w granicach 1-2 
proc., jest niewielki, ale jest. Obecnie w całości prze-
znaczamy go na rozwój naszej firmy. Od 1994 roku, 
od kiedy działamy, ani razu nie osiągnęliśmy ujem-
nego wyniku finansowego. Miasto, które w 90 proc. 
jest naszym właścicielem, nie musiało nigdy do nas 
dopłacać. Nie mieliśmy też problemów z płynnością 
finansową. 

Pamiętajmy, że wtedy, kiedy zaczynaliśmy to ulicami 
zamiast rurociągami płynęła woda. Trzeba było wy-
mienić całą sieć wodociągową. A cenowo uzależ-
nieni byliśmy od jednego monopolisty. Woda powoli 
stawała się towarem i trzeba było zrobić wszystko, 
żeby była jak najlepszej jakości w umiarkowanej 
cenie. 

Pańska firma została uhonorowana
wieloma cennymi nagrodami? 

Tak, najbardziej cenię sobie nagrodę główną – 
„Przedsiębiorstwo Fair Play”, którą uzyskaliśmy już 
po raz drugi. Specjalna komisja bada wyniki finanso-
we, bilans, wszelkiego rodzaju płatności. Wśród wy-
różnionych jest 10 czołowych firm w Polsce. Bardzo 
cieszy znalezienie się w tym gronie. Inne wyróżnie-
nia to „Czarny Diament”, „Złoty Laur Umiejętności 
i Kompetencji”. 

Jaka jest tajemnica waszego sukcesu? 
Sukces, wbrew pozorom, zawsze ma wielu ojców. 
Myślę, że na samym początku była to dobra atmo-
sfera. Udało nam się zbudować zespół kompeten-
tnych i zaangażowanych ludzi, którzy wiedzą do cze-
go dążą i potrafią to zrobić. Potrafiliśmy złamać mo-
nopol dostawcy wody GPW w Katowicach. Na sa-
mym początku, w 1994 roku, woda niesprzedana 
przez nas wynosiła 34 proc. Obecnie jest to 7,4. To 
świetny wyniki, jeden z najlepszych w Europie, kiedy 
za bardzo dobry uznaje się 10 proc. niesprzedanej 
wody. To wszystko oczywiście ma pozytywny wpływ 
na wynik finansowy naszej Spółki. 

Wykorzystaliście więc 
przygraniczne położenie? 

Tak, to jest nasz duży atut. Na nasze położenie nie 
należy patrzeć, jak na przekleństwo, że znajdujemy 
się gdzieś na samym krańcu Polski. To nie jest ko-
niec. A kto powiedział, że nie można wody sprowa-
dzać z sąsiedniego państwa, z którym graniczy na-
sze miasto?  Tam, po stronie czeskiej mamy kole-
gów, nawet przyjaciół, z którymi da się współpraco-
wać i robić interesy z korzyścią dla obu stron. Oni 
mieli nadmiar wody, my – zapotrzebowanie na nią. 
Obie strony dogadały się i sobie to chwalimy. Zachę-
cam inne firmy do uważniejszego spoglądania 
w stronę Czech i wykorzystywania możliwości, które 
się tam kryją. Przecież nam jest bliżej do Ostrawy, 
niż do Katowic i z tego faktu powinny wyniknąć kon-
kretne działania. To, że wspólne przedsięwzięcia są 
możliwe jesteśmy tego najlepszym przykładem. 

Jakieś plany na przyszłość? 
Być może dojdzie do tego, że będziemy oczyszczać 
ścieki z Czech. To wymaga przebudowy systemu ka-
nalizacyjnego, ale wszystko jest możliwe. Granica 
państwowa nie powinna być granicą dla tego typu 
przedsięwzięć. A barierę mentalną mamy tylko w so-
bie i tylko od nas zależy, żeby ją zniwelować.

Od 01.10 do 14.10 RABAT - 30 % ! 
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gotował program dotyczący polskiego górnictwa. 
Nikt. Żadna partia. A myśmy przedstawili – był to do-
kument mojego skromnego autorstwa i moich do-
radców. Co zaś się tyczy moich wystąpień na forum 
Sejmu, to moje pytania w sprawach bieżących są za-
wsze merytoryczne, przygotowane, konkretne, po-
dobnie jak interpelacje. Zero efekciarstwa – kon-
kretna praca, konkretne czyny.

Co jest Pańską domeną, 
jeśli chodzi o działalność w terenie?

Pierwsza sprawa – Polski Związek Działkowców. Pro-
szę mi pokazać, kto i w jaki sposób przeciwstawiał 
się zmianom zapisów ustawy o polskich ogrodach 
działkowych. Zmianom, które doprowadziłyby do 
wyszarpania gruntów, na których leżą działki pod 
inwestycje. Proszę pokazać mi takiego posła. 
Jestem jednym z niewielu, którzy zainteresowali się 
tą sprawą. Dopiero teraz, przed wyborami dołączyło 
się kilku śmiałków. Druga sprawa – Polski Związek 
Wędkarski. Kiedy Spółka Wodna chciała podnieść 
opłaty za dzierżawione przez PZW akweny o baga-
tela 1000 proc., nie było nikogo, kto stawiłby się za 
wędkarzami. Ja to załatwiłem wspólnie z moimi 
przyjaciółmi, którzy pomogli mi przygotować odpo-
wiednią wykładnię prawną, żeby od tego odstąpić. 
Dwie konkretne rzeczy i dwie, jedne z największych, 
organizacje działające na Śląsku i nie tylko. 

Ludzie zarzucają posłom, ze nic nie robią.
 Jak się Pan obroni przed takim zarzutem?
Nie mam zamiaru się bronić. Obroni się demokracja 
i to, co ja robię. Uważam że przez te trzy kadencje, 
od początku jak zostałem posłem, robiłem wszystko 
to, co sobie zaplanowałem. I to wszystko w 99% 
zrealizowałem. Najlepszym recenzentem są wybory 
i wyborcy. Oni podsumują nasze osią-
gnięcia. Chociażby pierwszy przy-
kład z brzegu – pomagałem za-
łatwić dziewczynie, która 
skończyła prawo geolo-
giczno-górnicze na AGH 
staż absolwencki. Jest 
świetnie przygotowa-
na, kopalnia chce ją za-
trudnić, a PUP rozkłada 

bezradnie ręce, bo nie ma na nic środków. I co my 
mamy robić, mamy czekać do końca roku, lub nie 
wiadomo na co? Przecież my tą dziewczynę 
stracimy. 

Pana hasło to „skuteczny poseł regionu”.
Jak to się przejawia w praktyce?

To wzięło się między innymi z tego, że był taki ran-
king w jednej z lokalnej gazet, w którym czytelnicy 
wskazali na mnie jako na najskuteczniejszego posła 
w regionie. Wygrywając ten ranking, potraktowałem 
go w kategoriach zobowiązania na przyszłość. Sta-
ram się być skuteczny, być wszędzie tam, gdzie mnie 
zapraszają, nie chcę unikać trudnych tematów. I nie 
są to kontakty w stylu: przyjść, posiedzieć, jak jest 
święto. Trzeba być z tymi ludźmi cały czas. Na dobre 
i na złe

Czy akcje charytatywne są dla Pana ważne?
Tak. Niektórzy śmieją się z tego. Ale jak ktoś ma pro-
blemy, a jest tych ludzi masę, bo ja to widzę po swo-
jej działalności, to nie ma tu miejsca na śmiech. Tam 
trzeba być, pomagać. Kiedyś zadzwoniła do mnie 
radna: Tadeusz, jest tu taka osoba, zbliża się zima, 
ona nie ma węgla, proszę, pomóżmy jej. I myśmy jej 
pomogli. Choć mógłbym powiedzieć, że to nie mój 
okręg wyborczy, nie moja sprawa. Nie ma się co 
śmiać, tu trzeba z powagą podchodzić do najmniej-
szej rzeczy. Najważniejszy jest człowiek. W tych jego 
tylko pozornie małych sprawach, bo dla niego to jest 
problem, czasami ogromny problem.

A kontakt z wyborcami? 
Jaka filozofia tu Panu przyświeca?

Bezpośredni kontakt. Absolutnie. Iść, spotkać się, 
porozmawiać. Potem w czasie takich rozmów wy-

chodzi jakiś problem, z którym próbuję się 
zmierzyć. Jeśli jestem w stanie pomóc 

– zawsze pomagam. I to jest dla 
mnie najlepsze podziękwanie za 
moją pracę. Powtórzę raz jeszcze 
- bezpośredni kontakt z drugim 
człowiekiem. Nie z perspe-
ktywy biura poselskiego, czy 
Sejmu. Stamtąd niewiele 
widać.
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Ubiega się Pan o kolejną, czwartą już, 
kadencję. Czy wciąż czuje Pan niedosyt 
swojej publicznej działalności?

Tak, to wciąż we mnie jest. Jeszcze się nie wypali-
łem, jeszcze jest dużo do zrobienia. Tym bardziej, że 
ta najbliższa kadencja będzie decydująca, jeśli cho-
dzi o pewne sprawy związane z naszym regionem. 
Musimy tu podjąć odważne decyzje w kwestii 
funkcjonowania górnictwa i jego dostosowania do 
zmieniającej się dynamicznie realia.

No właśnie. Pański główny obszar 
działalności to górnictwo.

Czuję to i znam się na tym. Ta kadencja była bardzo 
ważna, jeśli chodzi o górnictwo. Szczególnie mam tu 
na myśli ustawę Prawo geologiczno i górnicze. To 
jest swego rodzaju konstytucja, jeśli chodzi o fun-
kcjonowanie górnictwa węgla kamiennego. I ta us-
tawa musiała być zmieniona. Oczywiście, rządząca 
koalicja czekała z tym do ostatniej chwili. Mój suk-
ces, polegał m.in. na tym, że udało mi się przefor-
sować kilka ważnych poprawek. Kilka miesięcy po-
trzebowałem na to, żeby przekonać zarówno stronę 
rządową, jak i koalicję do swoich racji. Te poprawki 
dotyczyły chociażby przyszłości stacji ratowniczych, 
czy losu pracowników zakładów przeróbczych. 
I z tego się cieszę. Owszem, ustawa nie jest dosko-
nała. Nadal musimy pilnować, jaki ostateczny kształt 
przyjmie. Ze swojej strony chciałbym podziękować 
także stronie społecznej, która wspierała mnie dziel-
nie w mojej walce. To jest nasz wspólny sukces.

A co ze sprawami społecznymi?
To kilka ustaw około socjalnych, gdzie sporo czasu 
poświęciłem kombatantom, także – w czasie mojej 
przedostatniej kadencji – nieletnim ofiarom wojny. 
Czuję niedosyt, jeśli chodzi o kwestię załatwienia 
deputatów węglowych m.in. dla Przedsiębiorstwa 
Robót Górniczych. Moja ustawa była w Sejmie, była 
bardzo dobra, niestety – koalicja nie zgodziła się na 
nią. Jeśli wyborcy zdecydują, że znajdę się w par-
lamencie po raz kolejny, nie odpuszczę tej sprawy. 
I tak twierdzę, że pomimo trudności, jakie wiążą się 
z byciem posłem opozycji kilka ważnych poprawek 
udało mi się wprowadzić. Albo ostatnia dyskusja na 
temat spółdzielczości. Między innymi moja walka i 
moich kolegów doprowadziła do tego, że ta niezwy-
kle zła ustawa o spółdzielniach nie została przyjęta 
przez Sejm. 

Niektórzy, w kontekście Pańskiej
 działalności sejmowej uważają, 

że jest Pan mało widoczny.

Dziękuję za to pytanie. Ja wychodzę z założenia, że 
nie znam się na wszystkim. Wolę sobie popracować 
w komisji, w podkomisji. Opieram się na dużej wie-
dzy ludzi, którzy mają doświadczenie w danym 
temacie. Chociażby na grupie ekspertów w dzie-
dzinie dostosowywania polskiego górnictwa w okre-
sie transformacji. To jest ciężka praca – tu współ-
pracowałem z kilkoma profesorami, kilkoma byłymi 
ministrami. Albo inaczej, proszę zobaczyć, kto przy-
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Adam Zdziebło zaczynał od najniższego, ale też 
najbardziej bliskiego ludziom szczebla samorządu, 
czyli Rady Dzielnicy. A więc od tego miejsca, gdzie 
rozwiązuje się problemy zwykłych ludzi – od dziury 
w drodze, krzywego chodnika, aż po brak latarni na 
ulicy. To były jego początki i jednocześnie dobra 
szkoła życia, która nauczyła go, co to znaczy roz-
wiązywać szybko problemy, być z ludźmi i dla ludzi. 
Poza dzielnicą interesował się żywotnie sprawami 
całego swojego miasta, choć formalnie nigdy nie był 
radnym. Kolejnym stopniem wtajemniczenia na dro-
dze, którą sobie wytyczył było sprawowanie man-
datu radnego Sejmiku Śląskiego. Nowe miejsce, 
większe wyzwania, inna ranga rozwiązywanych pro-
blemów. Ale to wciąż była praca dla mieszkańców 
naszego regionu. Także kiedy został szefem Związku 
Subregionu Zachodniego, zrzeszającego okoliczne 
miasta i gminy, nie zapomniał w jakim celu sprawuje 
ten urząd. Koordynując pracę prawie 30 samo-
rządów – od Raciborza po Jastrzębie-Zdrój i Żory – 
musiał godzić często sprzeczne żywioły, być spra-
wnym mediatorem, jednocześnie – pamiętać, że 
robi to z myślą o wszystkich, którzy tu mieszkają. Jak 
sam wspomina, „spotkania na forum Związku mu-
siały zakończyć się porozumieniem, po prostu nie 
było innej opcji".

Jeszcze w czasie, kiedy był radnym Sejmiku 
Śląskiego poznał Elżbietą Bieńkowską – przyszłą 
Minister Rozwoju Regionalnego. Musiał zrobić na 
niej dobre wrażenie, bo kiedy objęła swoje stano-
wisko, zaproponowała mu współpracę. Na początku 
2009 roku Adam Zdziebło powołany zostaje przez 
premiera Donalda Tuska na stanowisko Wicemini-
stra Rozwoju Regionalnego. W jego życiu rozpoczy-
na się nowy etap. Lista spraw, którymi zajmował się 
w ministerstwie jest imponująca. Zarządzał między 
innymi największym w historii Unii Europejskiej 
Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środo-
wisko". To dzięki temu programowi także w naszym 
kraju modernizujemy lotniska, porty morskie, budu-
jemy autostrady, obwodnice miast, kanalizację, 

zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne. Pozy-
skiwanie pieniędzy z takich krajów jak Norwegia, czy 
Szwajcaria to także była jego specjalność. „To wszy-
stko – podkreśla – wymagało nieustannego uczenia 
się i mądrej współpracy z partnerami z Europy". 
Z każdym rokiem spędzonym w ministerstwie ut-
wierdzał się w przekonaniu, że Europa to ojczyzna 
regionów.

Pracując w Warszawie nie zapomniał o swoich 
korzeniach. „Kiedy wracam bez mała na każdy 
weekend do domu, do Żor, to pierwsze, co robię, to 
przeglądam nasze portale internetowe i lokalną pra-
sę, żeby wiedzieć, co się dzieje. Ale także jestem 
w stałym kontakcie z tutejszymi samorządowcami i 
mieszkańcami. 
Tam, gdzie mogę pomóc – pomagam" – mówi. 

Adam Zdziebło ma także pomysł na nasz region. 
„Między nami nie ma praktycznie żadnych różnic. 
Z Jastrzębia do Żor jest 15 kilometrów, do Wodzi-
sławia – jeszcze mniej. To są odległości jak pomię-
dzy dzielnicami w Warszawie. Do tego dochodzi 
jeszcze autostrada A1 i potencjał Jastrzębskiej Spół-
ki Węglowej. My naprawdę mamy szansę stworzyć 
jeden silny organizm – z dużymi możliwościami roz-
woju i z pożytkiem dla jego mieszkańców. Nie wolno 
nam tego zmarnować" – podkreśla. Zapewnia, że 
nie jest to tylko kolejny pomysł na czas kampanii 
wyborczej. Powołuje się tu na przykład Jastrzębia-
Zdroju i Żor, wskazując, że już teraz te dwa miasta 
więcej łączy niż dzieli i tworzą one praktycznie jedną 
aglomerację. „Mieszkańcy Żor pracują w Jastrzębiu 
i na odwrót, korzystamy ze wspólnych usług, z jed-
nej sieci handlowej, bierzemy udział w tych samych 
imprezach kulturalnych, żorscy kibice dopingując 
Jastrzębski Węgiel, czy hokeistów siłą rzeczy korzy-
stają z dobrodziejstw nowej hali sportowej. Można 
by tak jeszcze wymieniać" – dodaje.

Zapytany o to, dlaczego chce zostać senatorem 
przedstawia swoją wizję Senatu jako miejsca, 

w którym stawia się przysłowiową kropkę na „i": 
„Senat pełni dziś zupełnie inna rolę niż jeszcze kilka 
lat temu. To tam nadaje się ostateczny kształt pro-
pozycjom nowego prawa, które będzie dotyczyć 
każdego z nas. W Sejmie jest wiele emocji, wiele 
sporów. Senat to miejsce dla zawodowców, którzy 
w ciszy i spooju będą czuwać nad kondycją naszego 
prawodawstwa, aby było ono przejawem nie polity-
cznych egoizmów, a rzeczywistego interesu naszego 
kraju". Właśnie – w ciszy i spokoju. Jak mówi stare 
rosyjskie przysłowie: „Ciszej jedziesz, dalej zaje-
dziesz". Idealny drogowskaz dla przyszłego sena-
tora. Sam Adam Zdziebło kontynuując ten wątek 
mówi: „Dziś w Polsce wiele zależy od dobrego prze-
noszenia prawa europejskiego na grunt krajowy. Ka-
żda wpadka będzie w tym przypadku kosztowna, bo 
za każdym takim błędem kryją się pieniądze. Potrze-
bujemy ludzi z doświadczeniem w pracy rządowej, 
takich, którzy będą gwarancją tego, że nasze pra-
wodawstwo będzie spełniać wysokie, europejskie 
normy. A Polska znajdzie zasłużone miejsce wśród 
krajów Euro-py. Gramy przecież w 'europejskiej lidze 
mistrzów'".

W kwestii kontaktów z wyborcami kandydat na 
senatora chce, aby w każdym z miast regionu po-
wstało jego biuro senatorskie. W Jastrzębiu-Zdroju, 
jak na razie, takiego nie ma, co dla miasta tej wiel-
kości to na pewno ujma. „Okręg jest specyficzny, są 
tu dwa miasta na prawach powiatu, plus powiaty 
wodzisławski i raciborski" – tłumaczy. Dodaje także, 
że biura senatorskie to w obecnej rzeczywistości 
plan minimum. „Dzisiaj trzeba zaangażować nowo-
czesne środki przekazu. Ten kontakt w wyborcą 
musi być interaktywny i to interaktywny w obie 
strony. Nie na zasadzie – senator mówi i reszta słu-
cha, ale wszyscy mówią, a senator słucha i reaguje 
na te sygnały" – mówi. 

Pytany o swoje osiągnięcia wylicza: 
„Droga Południowa, budowa sieci dróg, także 
tych mniejszych, współpraca przy rozwiązywaniu 

problemów tego odcinka A1, wzmocnienie pozycji 
JSW i Spółki Energetycznej „Jastrzębie". Z tych 
mniej spektakularnych, choć równie ważnych rzeczy 
– kwestia przyśpieszenia prac przy budowie Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu, kanalizacja 
w Wodzisławiu, czy chociażby wsparcie dla racibor-
skiego szpitala". „Co przede mną?" – zastanawia się 
głośno. „Bardzo ważne jest, aby ta nasza śląska 
reprezentacja była jak najsilniejsza. Jesteśmy repre-
zentantami narodu, ale także konkretnego regionu. 
Kiedy regiony – te nasze małe ojczyzny – będą się 
rozwijały, rozwijać będzie się cały kraj. My już wie-
my, że jesteśmy jednymi z najlepszych w Polsce. 
Musimy pilnować tej pozycji, wspierać wszystko to, 
co się tutaj dzieje, czyli drogi, stałe miejsca pracy, 
firmy z tego regionu, także proces kształcenia" – de-
klaruje. Czy stanie na wysokości zadania? „Spuen-
towałbym to ewangelicznie – 'po owocach ich po-
znacie'. 4 lata temu w czasie kampanii wyborczej do 
Sejmu składałem konkretne deklaracje. Przez ten 
czas to, o czym mówiłem zostało przeze mnie zreali-
zowane, oczywiście nie tylko przeze mnie, mówiąc 
tak byłbym zwykłym bufonem, ale na pewno przy-
łożyłem rękę do tego, że nasz region jest teraz w tym 
miejscu, a nie innym" – odpowiada i po chwili do-
daje: „oferuję przysłowiowemu Kowalskiemu doś-
wiadczenie, wykształcenie, profesjonalizm, wiedzę 
na temat samorządu i spraw europejskich, wreszcie 
– gwarantuję, że zaangażuję się w sprawy naszego 
regionu, dzięki czemu poziom życia Kowalskiego, 
praca, mieszkanie, plany na przyszłość, będą na od-
powiednio wysokim, europejskim poziomie".

Jego hasło wyborcze, parafrazując imię i nazwis-
ko kandydata – „Skuteczny od A do Z" – w sposób 
niemal idealny określa jego styl działania. A więc 
dokładne i skrupulatne wypełnianie powierzonych 
mu obowiązków i doprowadzanie spraw do końca. 
Do samego końca.
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W naszej codziennej rzeczywistości medial-
no-politycznej często słyszy się zdanie, że to 
czy tamto jest obywatelskim obowiązkiem. To 
twierdzenie (z reguły przyjęte bez dowodu) 
ma świadczyć o istnieniu wspólnoty społecznej 
opartej na społecznej aktywności. Niestety, te 
dwa stwierdzenia zgrzytają w wielu wypad-
kach. Oto słyszymy teraz w mediach, że trzeba 
być aktywnym, decydować o własnym losie 
i iść do wyborów. Oczywiście jest to czysta ma-
nipulacja – coraz więcej wyborców po 20- stu 
latach czynnego brania udziału w procedurach 
wyborczych świadomie z nich rezygnuje, do-
chodząc do wniosku, że bez względu na to, jak 
głosują nie uzyskują tego, co się im obiecuje 
w kampaniach wyborczych. Chwalebny wyjąt-
kiem są nasi włodarze, którzy niczego nie obie-
cywali i póki co chłopaki słowa dotrzymują. 
Mówiąc poważnie,rzeczywistość faktycznie 
jest taka, że skrajnie upartyjnienie życia polity-
cznego czyni z niego atrapę polityki w rozu-
mieniu roztropnej troski o dobro wspólne. Nie-
chęć do polityków jest powszechna, ale czy to 
oznacza, że w akcie rozpaczy nie pójdziemy do 
wyborów? Kuszą przecież bilbordy, z których 
spoglądają na nas zatroskane, choć lekko uś-
miechnięte twarze. Przyciągają hasła. Prze-
różni kandydaci – wizjonerzy, cudotwórcy, 
skuteczni i aktywni roztaczają przepiękne ha-
słowo miraże nadchodzącego dobrobytu, miz-
drzą się do wyborców, wstępują w tłumy „zja-
daczy chleba” ściskając ich spracowane dło-
nie, poklepując po plecach z szerokim „szcze-
rym” uśmiechem. To wszystko w atmosferze 
chłodnych kalkulacji, które pozwolą kandyda-
tom wyjść z tej wyborczej „nawalanki” bez 
szwanku. Jedyna nadzieja w wyborcach. Ich 
rachunek krzywd i nadziei może przekreślić 
wszystkie partyjne strategie. Politycy, miejcie 
się na baczności!

INTERBLOK powstał na zlecenie Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i jest finansowany z funduszy 
unijnych. Za jego realizację i wdrażanie w szkołach 
odpowiada Samodzielne Koło Terenowe nr 64 Spo-
łecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie. 
Program zakłada praktyczny sposób nauczania che-
mii, fizyki, matematyki, geografii i biologii. Szkoła 
otrzymała gotowe scenariusze zajęć oraz dostęp do 
platformy internetowej, na której zarówno ucznio-
wie, jak i nauczyciele będą mogli wymieniać się 
zdobytą wiedzą, doświadczeniem i komentarzami.

W trakcie zajęć uczniowie będą nie tylko samo-
dzielnie przeprowadzać eksperymenty, rozwiązywać 
zadania problemowe, ale także budować prototypy 
urządzeń, które pomogą zrozumieć prawa rządzące 
światem przyrody. Przez cały czas trwania projektu 
nauczyciele prowadzący będą mogli korzystać 
z wsparcia autorów scenariuszy poszczególnych 
zajęć.

Dodatkowo gimnazjaliści będą mogli zaznajomić 
się z podstawami ekonomii i przedsiębiorczości, 
gdyż do każdego projektu będą sporządzone analizy 
opłacalności wykonywanego zadania. Wśród najcie-
kawszych eksperymentów, które będą mieli do wy-
konania uczniowie, jest m.in. przecinanie płomienia, 
budowanie gaśnicy McGyvera, konstruowanie rakie-
ty czy akustycznego wzmacniacza. Taka forma nauki 
ma na celu pokazanie młodzieży jak pracować 
w grupie, samodzielnie rozwiązywać problemy ba-
dawcze, a także postrzegać otaczający świat.

Bez wątpienia wszystkie proponowane zajęcia 
zwiększają kreatywność i pobudzają ciekawość 
uczniów. Ponadto przełamujemy w ten sposób ste-
reotyp, według którego nauczanie przedmiotów 
ścisłych musi być nudne. W trakcie każdych zajęć 
w ramach INTERBLOK-u na pewno pojawią się pra-
wdziwe emocje.

       Agnieszka Gałuszka, Dyrektor szkoły

„Postawią Ci szubienicę”. Z autorem właśnie tej 
książki można było spotkać się we wtorek, 20 wrze-
śnia, w jednej z jastrzębskich restauracji. Spotkanie 
odbyło się z inicjatywy Przewodniczącego Rady Mia-
sta Grzegorza Matusiaka i „Pamięci Jastrzębskiej”. 
Jego gościem był także jeden z kandydatów na se-
natora. 

Andrzej Rozpłuchowski był jednym z najradykal-
niejszych działaczy Solidarności, liderem strajku 
w Hucie Katowice w 1980 r. i jednym z sygnatariuszy 
Porozumienia Katowickiego. W czasie stanu wojen-
nego internowany i oskarżony o „próbę obalenia siłą 
ustroju PRL”. Jak przekonywał, jego książka rzuca 
nowe światło na tamte czasy. „Porozumienie Kato-
wickie skazane zostało przez reżim komunistyczny 
na zapomnienie, choć było równie ważne, jeśli nie 
ważniejsze, jak te na Wybrzeżu i w Jastrzębiu-Zdr-
oju” – mówił. Zdaniem autora w przeciwieństwie do 
tych dwóch ostatnich porozumień postulaty kato-
wickich robotników szły jeszcze dalej i miały chara-
kter ogólnokrajowy.

W komentarzu do tego, co wydarzyło się w Pol-
sce po 1989 r. Andrzej Rozpłuchowski powiedział, że 
„dopóki nie rozliczy się komunistów nasz kraj będzie 
wolny, ale tylko formalnie”. Ubolewał także, że rela-
cje co poniektórych uczestników wydarzeń z 1980 r. 
rozmijają się z prawdą i to nierzadko w sposób ra-
żący. „Postawią Ci szubienicę” to prawdziwa historia 
Solidarności z mojej perspektywy” – dodał na ko-
niec.

Politycy, 
uważajcie!
blog

INTERBLOK – od września 2011 
w Gimnazjum nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju

„Rozliczyć 
komunistów”
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Panie Piotrze, dlaczego zdecydował się 
Pan starać o urząd Posła na Sejm RP?

To w parlamencie chce Pan dbać 
o interes jednej grupy społecznej?

Jako związkowiec cieszy się Pan opinią 
człowieka, który skutecznie broni 
górników i wraz organizacją, której Pan 
przewodniczy, nad wyraz dba o ich 
interesy. Ale co z tymi, którzy nie pracują 
w JSW S.A. ?

No tak dużo pan mówi o złych 
pracodawcach, a oni udzielają 
panu poparcia. 

Zdecydowałem się na udział wyborach po to, aby 
móc skuteczniej działać na rzecz największej grupy 
społecznej naszego kraju czyli pracobiorców. Chciał-
bym mieć wpływ na rozwiązania systemowe, które 
zapewnią tej grupie przede wszystkim poprawę 
materialnych warunków życia. 

Skrótowo można tak to ująć. Pragnę jednak zwrócić 
uwagę, że 90 % społeczeństwa było pracobiorcami, 
jest pracobiorcami lub chce należeć do tej grupy. Nie 
mogę także pominąć osób, które teoretycznie są 
zatrudnione, ale warunki ich zatrudnienia i wyna-
grodzenia można śmiało porównać do niewolni-
czych. Rozwijając ten temat chcę powiedzieć, że na 
sercu leży mi bezpieczeństwo socjalne naszych 
emerytów i rencistów.  Od lat zajmuję się prawem 
pracy i dbam o to, aby pracownicy, których na co 
dzień reprezentuję mieli jak najlepsze warunki za-
trudnienia, bezpieczeństwa oraz dobrą opiekę zdro-
wotną. Od kilku lat wspomagam tych, którzy poszu-
kują pracy i tych zatrudnionych przez nieuczciwych 
przedsiębiorców, którzy wykorzystują ich sytuację 
proponując „pracę na czarno”.

Cieszę się z takiej opinii. To oznacza, że razem z mo-
imi współpracownikami dobrze wykonujemy  swoje 
obowiązki. Faktem jest, że mamy ograniczone pra-
wa, aby reprezentować pracowników w innych za-
kładach pracach. Praktycznie nie mamy wielkich 
możliwości prawnych na niesienie systemowej 
pomocy bezrobotnym i pracownikom oszukiwanym 
przez nieuczciwych pracodawców. Dlatego startuję 
w tych wyborach, aby mieć wpływ na wprowadzanie 
zmian w prawie pracy. Chciałbym, by każdy pra-
cownik był godnie traktowany w swoim miejscu 
pracy. Konsekwencją tego będzie uczciwy i sprawie-
dliwy rynek pracy. 

Tak rzeczywiście otrzymałem poparcie od czterech 
organizacji :

Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, 
Związek Pracodawców Górnictwa Węgla 
Kamiennego,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Górnictwa
Porozumienie Związków Zawodowych Kadra.

Chcę zwrócić uwagę, że uczciwym pracodawcom 
moja pomoc w tym zakresie jest potrzebna. Pobłaż-
liwość względem nieuczciwych przedsiębiorców 
utrudnia rozwój szczegolnie tym firmom, które chcą 
stworzyć swoim pracownikom godziwe warunki za-
trudnienia. Już na starcie uczciwy pracodawca jest 
stratny. Utrzymanie działalności gospodarczej na 
konkurencyjnym rynku gospodarczym nie może się 
odbywać przez pomijanie prawa pracy i przepisów 
pokrewnych, a w konsekwencji kosztem osób zatru-
dnionych. Usunięcie z rynku gospodarczego i rynku 
pracy nieuczciwych pracodawców spowoduje to, że 
pracownik będzie godnie zarabiał, będzie miał zape-
wnioną emeryturę i opiekę zdrowotną ze swoich 
składek. ZUS będzie miał wpływy, Skarb Państwa 
otrzyma wpływy z podatków. Na rynku gospodar-
czym dopiero wtedy zaistnieje uczciwa konkurencja, 
gdy zaczniemy egzekwować prawo pracy już od 
podstaw w każdej firmie. 

Stanowczo nie. Jestem dobrze przygotowany do 
pełnienia tej funkcji. Posiadam duże doświadczenie 
zawodowe oraz odpowiednie wykształcenie. Potr-
afię za pomocą argumentów merytorycznych pro-
wadzić dialog na odpowiednim poziomie. Będę dążył 
do zawarcia w Komisji Trójstronnej umowy w spra-
wie redystrybucji środków publicznych na zadania 
społeczne, w tym przede wszystkim dla dobra rodzin 
z dziećmi, dającej wyraz nowej solidarności spo-
łecznej. Dla mnie dialog jest bardzo ważny, zaś man-
dat posła powinien ułatwić uzyskać porozumienie
w tych kwestiach. 

Bez wątpienia tak. PSL będzie dążyć do ochrony 
istniejących i tworzenia nowych miejsc pracy, zwła-
szcza przez rozwój sektora małych i średnich przed-
siębiorstw. Będzie też wspierał rozwój spółdzielczo-
ści oraz indywidualnej działalności gospodarczej. 
PSL zauważa też potrzebę wspierania przez państwo 
wzrostu zatrudnienia osób powyżej pięćdziesiątego 
roku życia. 

Czy w sejmie nie zostanie Pan 
awanturnikiem związkowym?

Czy PSL jako partia wesprze 
pańskie oczekiwania?

Ostatnio uczestniczyłem w inicjatywie pań z PSL, 
które propagują utworzenie swoistego centrum 
pomocy inicjatyw tworzenia miejsc pracy dla kobiet. 
Chcę tę inicjatywę mocno wspierać, bo wiem na 
przykładzie naszego miasta i regionu, że sytuacja 
kobiet na rynku jest wyjątkowo trudna. 

To stereotyp. Nasze społeczeństwo bardzo mocno 
wymieszało się przez migrację ludności wiejskiej do 
miast i odwrotnie. Natomiast rolnik to dziś bardzo 
często przedsiębiorca, biznesmen, manager zatru-
dniający mieszkańców miast. W odpowiedzi na te 
zmiany PSL także zmieniło swoje oblicze. Premier 
Waldemar Pawlak jako Minister Gospodarki bardzo 
dobrze prowadził polski przemysł podczas świato-
wego kryzysu. Polskie Stronnictwo Ludowe opowia-
da się za stabilnym i zrównoważonym rozwojem 
polskiej gospodarki, której największym kapitałem 
jest człowiek. PSL stoi na stanowisku, że tylko stały 
wzrost gospodarczy gwarantuje stabilne warunki 
dobrobytu społeczeństwa, a kluczowym zadaniem 
polityki gospodarczej państwa jest tworzenie na-
rzędzi wspierających przedsiębiorczość obywateli. 
Jako członek tego ugrupowania całkowicie identy-
fikuję się z jego postulatami.

Oczywiście, że wierzę. Polskie Stronnictwo Ludowe 
bierze czynny udział w najistotniejszych dla Polaków 
wydarzeniach od 116 lat. Jesteśmy rdzennie polskim 
ruchem politycznym, jedyną partią na polskiej sce-
nie politycznej o tak bogatej tradycji. Polskie Stron-
nictwo Ludowe to solidna marka, stały elektorat 
i doskonałe struktury w całym kraju. Naszym celem 
jest rozwój silnego, niepodległego, demokratycz-
nego i wolnego państwa. Państwa, które stwarza 
warunki do godnego życia obywateli i wszechstron-
nego rozwoju człowieka. Polskie Stronnictwo Ludo-
we zaproponowało do Sejmu i Senatu najlepszych 
kandydatów spośród grona Polek i Polaków, którzy 
będą dawać rękojmię, że nie zawiodą Państwa za-
ufania. Oni będą pamiętać w swoim działaniu o tym, 
że człowiek jest wartością nadrzędną. Oni będą za-
biegać o sprawy każdego Polaka, bo dla Polskiego 
Stronnictwa Ludowego „Człowiek jest najważ-
niejszy”.

Tak, to hasło wyborcze, ale jest mi bardzo bliskie. 
W programie wyborczym PSL dużo uwagi poświęca 

PSL jest postrzegana jako partia wiejska. 
Zgodzi się Pan z tym?

Czy wierzy Pan w sukces wyborczy Pana 
i Pańskiej formacji politycznej PSL?

Ale to tylko hasło wyborcze.

się kwestii bezpieczeństwa. Gdy w ostatnim czasie 
prezentowałem swój program działalności związko-
wej, mówiłem swoim delegatom o zachowaniu bez-
pieczeństwa, godnego wynagrodzenia, bezpieczeń-
stwa pracy i bezpiecznego rozwoju i zatrudnienia 
naszej firmy. Do tej pory zajmowałem się tymi pro-
blemami w skali mikro, czas najwyższy zacząć dbać 
o największą grupę społeczną czyli pracobiorców, bo 
od nich w dużym stopniu zależy rozwój naszego 
kraju.

Jestem człowiekiem czynu. Nie chcę składać poli-
tycznych zobowiązań, na które nie będą miał wpły-
wu. Wiem, że nasz kraj potrzebuje teraz mądrego 
wyboru i stabilizacji. Człowiek, gdy ma wybór, wy-
biera dobro. Zło wybiera wtedy, gdy wydaje mu się, 
że nie ma wyboru. Ale ten wybór jest, można wybrać 
dobrych ludzi, którzy w sejmie będą potrafili głośno 
powiedzieć: „nie krakać i nie marudzić, tylko wiosło-
wać do przodu proszę państwa”.

Szanowni wyborcy ! Razem jesteśmy silni i wspólnie 
zrobimy więcej dla nowoczesnej, sprawiedliwej 
Polski. Warto poprzeć w tych wyborach ludzi, którzy 
będą mogli wnieść do polityki  świeży powiew, nowe 
spojrzenie na naszą rzeczywistość. Możecie posta-
wić na mnie, jestem jednym z Was i dlatego możecie 
mi zaufać. 

Lista nr 5 
Miejsce nr 2 
Piotr Tomasz SZEREDA.

To są dość ambitne cele. 
Jak je osiągnąć w skłóconym 
i rozgadanym sejmie ?

Co pan powie wyborcom 
na zakończenie tej rozmowy ? 

„Człowiek jest najważniejszy” z taki hasłem wyborczym startuje Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach parlamentarnych. Z 
naszego miasta po raz pierwszy startuje kandydat z PSL. Jest nim Piotr Tomasz Szereda. Zanany mieszkańcom Jastrzębia – 
Zdrój jako szef Związku Zawodowego Kadra „Solidarność 80”, rzecznik prasowy wszystkich organizacji związkowych podczas 
trudnych negocjacji wprowadzenia JSW S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeszcze wcześniej kandydat 
wyborach samorządowych na urząd Prezydenta Miasta. Z panem Piotrem Szereda, kandydatem na posła RP z listy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego spotkałem aby porozmawiać o jego wizji pracy w parlamencie.
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Sto oczek to jest nic...

A wszystko zaczęło 
się od... sąsiadki.

W większości przypadków osoby, które śpiewają 
bądź malują, mówią, że jest to ich pasja niemal od 
zawsze. W przypadku pani Barbary jest inaczej. 
Przygoda z wyszywanymi obrazami rozpoczęła się 
około 12 lat temu od namów... sąsiadki. - W domu 
rodzinnym dużo się wyszywało, więc kiedy sąsiadka 
zaproponowała, żebym spróbowała haftować obra-
zy, nie zastanawiałam się zbyt długo – wspomina 
pani Mazelik. - Obie chodziłyśmy na kurs kroju i szy-
cia, wyszywając serwety, bo wtedy były ciężkie 
czasy, a nasze dzieci były małe – dodaje. Mimo tego 
początki nie były łatwe. Pierwsze obrazy powsta-
wały na zasadzie prób i błędów. Jednak jastrzębianki 
nie zniechęcała się tym i z czasem doszła do wprawy. 
Od momentu, kiedy pani Barbara zaczęła tworzyć, 
spod jej palców wyszło około 150 obrazów.

Precyzja i spora 
dawka cierpliwości.

Wspomniane dwie cechy są niezbędne do tego, 
aby wyszywać muliną różne motywy na sztywnej 
kanwie. Pani Barbara poświęca swojej pasji sporo 
czasu. Zdarza się, że dziennie spędza na wyszy-
waniu nawet pięć-sześć godzin, co w jej przypadku 
jest możliwe do spełnienia, ponieważ nie pracuje,
a dodatkowo ma problemy związane z poruszaniem. 
- Trzeba trochę czasu poświęcić, żeby zobaczyć 
jakieś efekty, aby było widać, że coś powstaje. Sto 
oczek to jest nic... W takim przypadku nie ma co się 
brać za wyszywanie - mówi. Przed przystąpieniem 
do pracy wystarczy wybrać jeden z przykładowych 
obrazów ze specjalnego zeszytu, przygotować 
materiały, czyli igły, kanwę i mulinę w konkretnych 
kolorach, a poza tym uzbroić się w cierpliwość. - To 
bywa męczące. Bolą nie tylko oczy od ciągłego 
skupienia na kolejnych oczkach, które się wyszywa, 
ale i palce, ręka, bo trzeba nią cały czas wywijać 
podczas pracy. Jak pani dotknie ten materiał, to 
zobaczy jaki jest twardy i ciężko się w nim wyszywa. 
Ale z drugiej strony wolę pracować z tym sztywnym, 
bo później obraz po wyprasowaniu lepiej się 
prezentuje – dodaje. Precyzyjnie wykonany obraz, 
oprawiony w ramy, staje się dziełem sztuki, które 
u osób je oglądających wywołuje podziw.

Wystawy, wystawy...

Każdy, kto coś tworzy, marzy o tym by zapreze-
ntować swoje dzieła innym. Obrazy pani Mazelik 
również można co pewien czas oglądać. Co roku 
pojawia się ze swoimi pracami w Parku Zdrojowym 
podczas Festiwalu Kultury Śląskiej. - Za rok również 
się pojawię, oczywiście jeśli zdrowie mi na to pozwoli 
– mówi. - Pani Zofia Kiepura nawiała mnie do 
wystawienia swoich prac w bibliotece. Ale przy tym 
trzeba się nachodzić, a ja mam chore nogi. Właśnie 
dlatego siedzę w domu i wyszywam... Ile można 
siedzieć i na przykład rozwiązywać krzyżówki. Nie 
potrafię być bezczynna - dodaje z uśmiechem. 

Już podczas pierwszej wystawy prac pani 
Barbara otrzymała sporo ciepłych słów uznania 
i pochwał za to, co robi. - Był tam wtedy pan pro-
fesor, niestety nie pamiętam jak się nazywał. Może 
to wynika trochę z szoku, jaki doznałam, kiedy za-
czął chwalić mój obraz. Nie spodziewałam się tego 
kompletnie. Początkowo myślałam sobie, że jest to 
osoba, która chce kupić tą pracę. Te miłe słowa 
dodały mi skrzydeł. Wcześniej, wyszywając myśla-
łam, że te obrazy są nic nie warte – wyznaje. Doda-
tkową motywacją było wsparcie innych jastrzęb-
skich artystów, jak na przykład malarki, Janiny 
Nowakowskiej, która również zwróciła uwagę pani 
Barbarze, że to, czym się zajmuje jest piękne i war-
tościowe. 

Jakie motywy 
dominują na obrazach?

Przeglądając prace pani Barbary często trafia się 
na motywy kwiatowe. Słoneczniki, bratki, maki. 
Ostatnio są również konie, wyszywane na specjalne 
życzenie wnuczki pani Mazelik. Można zobaczyć 
również wiele obrazów, których główną postacią jest 
Ojciec Święty Jan Paweł II. Jednak, jak uważa 
jastrzębianka, najchętniej wyszywa krajobrazy i to 
właśnie te są najbardziej rozchwytywane. - Kwiatów 
się tak trudno nie wyszywa, jak ludzi czy widoki. 
A moim największym marzeniem jest wykonanie 
dużego obrazu, przedstawiającego scenę polowania 
– mówi. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że bę-
dzie to bardzo czasochłonna i wymagająca ogro-
mnej cierpliwości praca. Obrazy tego rodzaju skła-
dają się z nici w wielu kolorach, a w wyszywaniu nie 
można pozwolić sobie na błędy, gdyż od razu po-
psują efekt wytężonej pracy. Większość obrazów 
rozdawanych jest przez jastrzębiankę w podarunku. 
- Wolę je podarować komuś za zwykłe „dziękuję” 
i uśmiech, niż za pieniądze. To przynosi mi więcej 
zdecydowanie więcej satysfakcji – dodaje.

W zaciszu swojego mieszkania, czyli tam gdzie nikt nie przeszkadza, pani Barbara Mazelik tworzy „małe” 
cuda. Spod palców jastrzębianki wychodzą przepiękne obrazy. Ale do ich powstania kobieta wcale nie 
używa pędzli, farb, pasteli czy podobnych przedmiotów, a igły i muliny. Jej dzieła sztuki mniejsze bądź 
większe można znaleźć w różnych zakątkach Polski, a nawet poza jej granicami. Kwiaty, pejzaże, postacie. 
To właśnie takie elementy są najczęściej motywami, które można znaleźć na obrazach pani Barbary.
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Jak wygląda funkcjonowanie poczty 
w niemal stutysięcznym mieście, 
jakim jest Jastrzębie-Zdrój? 
Czy jesteście Państwo odpowiednio 
przygotowani do tego zadania? 

Mamy sieć placówek – 11 filii i jeden duży urząd na 
Łowickiej. Pracownicy są dobrze wyszkoleni, ukoń-
czyli odpowiednie kursy, obsługują klientów zgodnie 
z standardami obsługi klienta. Nasze placówki są 
także przygotowane na przyjęcie osób niepełno-
sprawnych. Dlatego jestem przekonana o naszym 
dobrym przygotowaniu.

A co z konkurencją 
na rynku usług pocztowych? 
Czy depcze Wam po piętach?

Wiadomo, że konkurencja jest, ale uważam, że jako 
pocztowcy dbamy o klientów. Przez te wszystkie lata 
zasłużyliśmy sobie na szacunek mieszkańców, zmie-
niamy się jako firma, proponujemy szeroki wachlarz 
coraz to nowszych usług. To z czasem zaczyna pro-
centować.

Czy kolejki na poczcie są dalej zmorą 
jastrzębian? To często podnoszony 
zarzut pod waszym adresem.

Cały czas pracujemy nad tym, by skrócić czas ocze-
kiwania w palcówkach pocztowych i poprawiamy 
standardy obsługi klientów. 

Co z kompetencjami poszczególnych 
okienek? Czy nie powielają się 
niepotrzebnie?

W przypadku Urzędu Pocztowego na Łowickiej listy 
i wpłaty przyjmują wszystkie okienka, wypłaty tylko 
te po prawej stronie, natomiast paczki stanowiska 
po lewej. Zatem można powiedzieć, że jest podział 
kompetencyjny.

Urząd na Łowickiej pracuje do 19.30. 
Jak to wygląda w innych placówkach 
na terenie miasta?

Są różne godziny. Przykładowo Urząd Pocztowy na 
Turystycznej pracuje do 16.30, na 1-go Maja do 17-
tej, do 16-tej na Komuny Paryskiej i 100-lecia. Za-
wsze jest jakaś alternatywa. Klient może założyć so-
bie skrytkę pocztową lub zażądać odbioru przesyłki 
u nas, na Łowickiej. Naprawdę można się dogadać. 
Tylko trzeba przyjść, nie narzekać, powiedzieć, że 
ma się problem.

Dla niektórych Waszych klientów, poczta 
nadal kojarzy się z „papierkową robotą”. 
Czy próbujecie zerwać z taką 
wizytówką firmy i postawić na 
całkowitą komputeryzację urzędów?

To się już właściwie dzieje. Kilka przykładów. Można 
śledzić nadaną przesyłkę w Internecie, nie bawimy 
się już w wypisywanie niektórych dokumentów, jeśli 
chodzi o przekazy, to my wprowadzamy dane do 
komputera. Jest nawet możliwość, żeby otrzymać 
sms-em informację o przesyłce, która będzie do 
odebrania na wskazanej przez klienta placówce.

Czy praca na poczcie cieszy się dużym 
zainteresowaniem wśród jastrzębian? 

Mamy dużo zapytań o pracę w Poczcie. Nierzadko są 
to ludzie z dyplomami wyższych uczelni. Praca na 
poczcie ma ten duży plus, że pensja jest na czas, 
gwarantujemy świadczenia socjalne, jesteśmy firmą 
państwową, choć jest to już Poczta Polska S.A. 

A jak wygląda stan osobowy, jeśli chodzi 
o listonoszy pracujących w terenie?

Wydzieliliśmy 37 rejonów doręczeń, w których pra-
cuje 47 osób.

Czy zadbaliście Państwo 
o ich bezpieczeństwo?

Listonosze są na bieżąco szkoleni z zakresu postę-
powań w sytuacjach kryzysowych. Odnotować war-
to naszą dobrą współpracę z Policją, jeśli chodzi o 
kwestie bezpieczeństwa. Chciałabym tutaj dobitnie 
podkreślić, że Poczta Polska przestrzega wszelkich 
procedur związanych z bezpieczeństwem swoich 
pracowników.

Proszę coś powiedzieć o standardzie 
budynku poczty przy ulicy Łowickiej? 

Na chwilę obecną mamy na tyle funduszy, że sukce-
sywnie odnawiamy go od środka. Na zewnątrz był 
remontowany kilka lat temu i twierdzę, że nie wy-
gląda najgorzej.

Może jeszcze kilka słów przed 
zbliżającym się Dniem Łącznościowca 
(przypomnijmy, że przypada on na 18 
października – przyp. autora)?

To bardzo miła okazja przede wszystkim ku temu, 
aby spotkać się w gronie koleżanek i kolegów. Jest 
czas na wspomnienia, na rozmowę. Myślę, że praca 
na poczcie to wyróżnienie i odbierana jest bardzo 
pozytywnie przez mieszkańców. A święto? Święto 
tylko przypomina, że na co dzień jesteśmy do dyspo-
zycji klienta i że jesteśmy nie tylko im potrzebni, ale 
także ważni dla nich.

Dziękuję za rozmowę.

"Zasłużyliśmy 
na szacunek”
Poczta Polska to marka na rynku usług pocztowych. Także siła tradycji. 
Chyba nie ma nikogo, kto nie kojarzyłby tej nazwy. Bez względu na 
upływający czas jest blisko swoich klientów, czasami na wyciągnięcie 
ręki. Ale także i ona musiała się zmienić, rozpocząć batalię o nowych 
klientów, postawić na informatyzację. Niespełna miesiąc przed Dniem 
Łącznościowca o blaskach i cieniach funkcjonowania Poczty rozmawiamy 
z Haliną Karwot, naczelnikiem Urzędu Pocztowego w Jastrzębiu-Zdroju.
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Od dawna jest Pan związany z Jastrzębiem?
Mieszkam w tym mieście od 1974 roku. Moje pierwsze kontakty 
z Jastrzębiem zaczęły się nawet dwa lata wcześniej. Byłem 
wtedy studentem prawa w Katowicach. Przyjechałem,  
zobaczyłem jak to wygląda i po studiach znalazłem tutaj pracę, 
zostałem i tak jest do dzisiaj.  Uważam się za „jastrzębiaka”. 

A Jakie jest Pana zdanie o naszym mieście?
Chciałbym, aby większość mieszkańców, żyjąca tu od wielu lat, 
oraz młodych ludzi, urodzonych tutaj, mogła powiedzieć, że jest 
stąd, że Jastrzębie to ich mała ojczyzna. I w tym właśnie  widzę 
szansę identyfikacji ludzi ze swoim miastem. Dla lokalnych 
polityków to duże zadanie, aby podejmować działania 
jednoczące tą społeczność. Mogą to być, na przykład, 
przedsięwzięcia promujące miasto na zewnątrz, takie jak 
imprezy kulturalne czy sportowe o randze ogólnopolskiej, czy 
nawet międzynarodowej. 
Wówczas mieszkańcy będą utożsamiać się z tym miastem. 

Będą mówić, że są stąd, że tu tkwią ich korzenie i z dumą 
powiedzą o sobie – „My, jastrzębianie”. Uważam jednak, że my, 
jako miasto, nie do końca wykorzystujemy swoje możliwości.

Na ile poznał Pan potrzeby tego miasta i regionu?
Wiem, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy. Nasz 

region jest typowo przemysłowy, górniczy. Dominująca tutaj 
JSW jest w dobrej kondycji, co wróży pozytywnie dla miasta. 
Możliwości rozwoju naszej części województwa są duże i to nie 
tylko w dziedzinie wydobywczej. Wystarczy spojrzeć na Żory i 
prężnie działającą tam Katowicką Specjalną Strefę 
Ekonomiczną, gdzie możliwości działania znajdują firmy o 
różnych profilach. U nas, niestety jesteśmy trochę w tyle w 
dziedzinie tworzenia innych, pozagórniczych miejsc pracy. 
Żałuje, że tak jest. To trzeba koniecznie zmienić. 

I z tym miastem związana była Pana działalność?
Zaczynałem pracę w samorządzie jastrzębskim, gdzie 
doszedłem do funkcji Prezydenta Miasta. Było to w latach 80 -
dziesiątych, a więc w okresie bardzo trudnym. Potem pełniłem 
różne funkcje zarówno w życiu gospodarczym, jak i 
społecznym. Od czterech kadencji jestem radnym Sejmiku 
Województwa Śląskiego. Miałem zaszczyt wejść w skład 
Zarządu Województwa (2004-2006).  Bardzo sobie cenię pracę 
w tym gremium, ponieważ dzięki temu mam wpływ na to, co 
dzieje się w całym regionie, również w Jastrzębiu. Te ważne 
doświadczenia mogą być podstawą do przyszłej pracy w 
Sejmie, gdzie decyduje się o sprawach ogólnokrajowych.

W jakich kierunkach przejawia 
się Pana działalność?

Ważna jest gospodarka. Leży mi na sercu, żeby 
funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Jastrzębiu 
stało się kluczem jego rozwoju. Prowadzenie działalności 
gospodarczej ma być dużo prostsze, mniej skomplikowane, 
pozbawione zbędnej biurokracji.  
To niedobrze, że liczba działających w Jastrzębiu-Zdroju 
podmiotów gospodarczych jest dużo niższa, w porównaniu do 
miast sąsiednich, i innych na Śląsku, tzn. w odniesieniu do 
liczby mieszkańców. Jastrzębskie władze powinny ten problem 
wziąć sobie do serca.  Pamiętajmy, że 60 proc. Produktu 
Krajowego Brutto i miejsc pracy wytwarzają małe i średnie firmy 
i to one napędzają gospodarkę. Tu kryje się klucz do rozwoju, 
również Jastrzębia. Chciałbym, żeby wreszcie na terenie 
miasta powstał samorząd gospodarczy, który powinien być 
partnerem władz lokalnych.
Oprócz funkcji wybieralnych jestem aktywny również na innych 
płaszczyznach. Dużą wagę przywiązuję do sportu. Uważam, że 
jest to bardzo ważny temat społeczny. I to zarówno jeżeli 
mówimy o sporcie wyczynowy jak i amatorskim. Mamy dwie 
klasowe drużyny – w siatkówce Jastrzębski Węgiel i w hokeju 
JKH GKS. Jesteśmy z nich dumni, ale szkoda, że inne 
dyscypliny sportu pozostają w tyle, zwłaszcza piłka nożna co do 
której mam szczególny sentyment jako że kiedyś sam byłem 
zawodnikiem.

Jest Pan samorządowcem, czy jako poseł 
chce Pan wzmacniać rolę samorządów w Polsce?

To wynika z reformy samorządu terytorialnego, która musi iść 
znacznie dalej i to zarówno na szczeblu gminny, jak i 
regionalnym. Utworzono około 2 tys. gmin, które mają szerokie 
uprawnienia, ale są pozbawione środków na ich realizację. 
Dlatego to trzeba zmienić. Gminy, powiaty czy województwa 
dadzą sobie radę z rozwiązaniem wielu problemów, lecz  
muszą mieć tylko narzędzia, finanse, aby się z nimi uporać. 
Popatrzmy chociażby na poziom wykorzystania pieniędzy 
unijnych. Na szczeblu centralnym jest to kilka procent, a na 
wojewódzkim i gminnym – kilkadziesiąt. Świadczy to o dużej 
skuteczności samorządu terytorialnego.

Czy w tym działaniu są również Pana sukcesy?
Za przykład mogę podać chociażby podział środków unijnych. 
Brałem udział w ich rozdysponowaniu na szczeblu 
województwa i proszę zauważyć, że niemała ich część trafiła do 
naszego miasta. 

Czyli stawia Pan na kompromis, porozumienie?
Tak, osobiście nie mam problemu z dogadaniem się w Sejmiku 
z kolegami z innych opcji politycznych. Tak samo jest w Radzie 
Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w 
Jastrzębiu-Zdroju, której jestem członkiem. Tam są różni ludzie 
i potrafię z nimi współpracować. Wraz z radnymi z PiS-u i PO 
zasiadam w Radzie do spraw Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu Województwa Śląskiego i też nie ma problemów, jeśli 
chodzi o współdziałanie. Jeśli mówi się o argumentach, a nie o 
polityce to wszystko jest prostsze. 
Mamy wybór pomiędzy argumentem siły, a siłą argumentów. 
Preferuję to drugie. Bezkompromisowa walka prowadzi do 
wyniszczenia, ale co konkretnego z tego wynika? Nie interesują 
mnie tego typu działania. Wolę dyskusje, dogadywanie się, 
dochodzenie do konsensusu, a nie upieranie się bezwzględnie 
przy swoim. Ci, którzy stawiają na ostre starcia pozostają, na 
ogół, sami ze swoimi problemami, a nie o to przecież chodzi. 

Dlaczego chce Pan zostać posłem?
Odpowiem moim hasłem wyborczym – „Zaufaj doświadczeniu i 
rozwadze”. Wiele lat, pracy, działalności nauczyło mnie 
skutecznego rozwiązywania problemów. Istotą działalności 
polityka nie jest kłótnia, ale realizacja pomysłów, a więc 
współpraca, a nie rywalizacja, rozmowa, a nie kłótnia. W 
pojedynkę niewiele się zdziała. Proszę zauważyć, że nie mam 
zaciekłych wrogów politycznych. Zadziwiające jest to, że 56 
posłów z Województwa Śląskiego nie potrafi się porozumieć w 
kluczowych sprawach naszego regionu. Będąc posłem 
próbowałbym to zmienić. 

Dlaczego startuje Pan z listy 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej?

Jestem członkiem SLD, a przez całe dorosłe życie byłem 
związany z partią lewicową. Z list tej partii startowałem już 
cztery razy do Sejmiku. Uważam, że SLD jest alternatywą dla 
dwóch bijących się sił, które nie zważają na istotne dla kraju 
problemy. Oferujemy naszym wyborcom możliwość dialogu. 

Dla niektórych działacz SLD to komuch?
A co to znaczy być komuchem? Być działaczem w PRL? Wielu 
ludzi chciało znaleźć swoje miejsce w tamtym systemie, bo też 
dla chcących działać nie było zbyt wiele alternatyw. Mówiąc o 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, w której zaczynałem swoją 
działalność, nie można uogólniać, że wszystko było złe. W PRL 
przecież wybudowano Jastrzębie, kopalnie oraz wiele innych 
rzeczy ,które teraz są prywatyzowane. Oczywiście było również 
i zło, ale nie należy wszystkiego wrzucać do jednego worka. Nie 
chciałbym żeby powrócił stalinizm, ale też nie chcę aby 
powróciła IV Rzeczpospolita. Obecnie mamy ustrój 
kapitalistyczny i też nie wszyscy są z niego zadowoleni, też ma 
swoje wady. 
Nie wiem, co to znaczy być komuchem. Jestem człowiekiem, 
który pracował w tamtym ustroju i funkcjonuje obecnie. Dla 
każdego było miejsce wówczas i teraz. Ważne jest, w jaki 
sposób postrzega się ludzkie potrzeby, społeczne społeczne 
potrzeby region, w którym się mieszka i możliwości 
rozwiązywania problemów, które są zawsze, w każdym 
systemie. 

Jastrzębie nie jest miastem 
o preferencjach SLD-owskich?

Proszę zwrócić uwagę, że w ciągu ubiegłych lat przedstawiciele 
SLD zawsze są reprezentowani w jastrzębskiej Radzie Miasta.  
A zatem nie jest tak, że Jastrzębie jest całkowicie prawicowe. 
Również lewicowość cieszy się tutaj poparciem. 

Czym chce się Pan zająć  w Sejmie?
Problematyką gospodarczą, tak żeby ułatwić działalność 
przedsiębiorcom. Trzeba postawić na małe i średnie firmy. A od 
tego zależą miejsca pracy i możliwości utrzymania się wielu 
jastrzębskich rodzin. Ważną rzeczą jest innowacyjność 
naukowo-techniczna. To wielka szansa również dla naszych 
młodych mieszkańców, zdobycie przez nich ciekawego 
zawodu i rozwoju własnych aspiracji i umiejetności. Wtedy nie 
będą oni zmuszeni stąd wyjeżdżać i szukać miejsca do życia w 
innych regionach kraju lub za granicą. 
Innym tematem jest plan zagospodarowania przestrzennego. 
To chciałbym zmienić. Nie może być tak, że właściciel zakupi 
teren i nie podejmuje działalności, do której się zobowiązał. Z 
taką sytuacją mamy do czynienia chociażby w Jastrzębiu, na 
przykład, chaszcze w samym centrum miasta
Poseł jest od tego, aby dawać gminie i mieszkańcom 
możliwości działania, możliwości rozwoju, stwarzania 
odpowiednich warunków do prawidłowego funkcjonowania 
poprzez stanowienie dobrego prawa. Rolą parlamentarzysty 
jest,  ustalanie takich zasad i przepisów, aby istotne życiowe 
sprawy mogły być, jak najszybciej i najlepiej wykorzystane. 

W jaki sposób skorzystają mieszkańcy 
naszego regionu z Pana wyboru do Sejmu?

Na pewno moje biura poselskie będą otwarte dla ludzi i będą 
funkcjonować dobrze, skutecznie. Praca w regionie i dla 
regionu będzie dla mnie bardzo ważna. Chciałbym stworzyć 
powszechny system motywowania młodych ludzi do osiągania 
wysokich wyników w nauce. Trzeba wyławiać młodych, 
zdolnych ludzi, bo oni popychają kraj do przodu i rozwijają go. 
Jestem przeciwko zbytniemu liberalizmowi ekonomicznemu. 
Kapitalizm, gospodarka rynkowa tak, ale z ludzką twarzą. Stąd 
też moja działalność w Radzie Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu. 

Czym Pan chce przekonać wyborców do siebie?
Chcę im ofiarować doświadczanie mojej wieloletniej pracy. 
Tutaj miałem i mam możliwość poznania wielu  potrzeb i 
problemów, w ich rozwiązywaniu sam uczestniczyłem. Nie 
jestem nowicjuszem w pracy społecznej i politycznej, a 
przecież trzeba stawiać na ludzi kompetentnych i 
doświadczonych. Moja domena to rozwaga i doświadczenie. 
Dysponuję wieloletnim doświadczeniem i dogłębną 
znajomością problemów oraz potrzeb tego regionu i dlatego 
moje hasło to „Zaufaj doświadczeniu i rozwadze”. Nie będę 
prowadził jakiejś widowiskowej kampanii, bo nie o to chodzi. 
Chcę przekonać wyborców tym, że jestem stąd i będę stąd. Nie 
przewiduję przenoszenia się do Warszawy. Jak dotąd moja 
działalność nie spotkała się z negatywną oceną. Stawiam na 
tych, którzy dość mają sporów, a dążą do porozumienia i 
rozważnej pracy. 
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Większość z nich bardzo dobrze zdała niełatwy 
egzamin zawodowy. „Oswoiła” tak trudne dziedziny 
wiedzy, jak rachunkowość, księgowość, przepisy or-
dynacji podatkowej. Mowa o uczestnikach projektu 
edukacyjnego - „Zainwestuj dziś w swoją przy-
szłość” prowadzonego w Zespole Szkół nr 2 im. 
Wojciecha Korfantego. W poniedziałek, 19 września, 
odbyło się spotkanie podsumowujące przedsięwzię-
cie. 

Koordynatorka projektu Renata Niemczyk i asys-
tentka Marta Madera pozytywnie oceniły jego prze-
bieg. „Możemy powiedzieć, że znacznie poprawił się 
wynik zdawalności egzaminu zawodowego. Ucznio-
wie mogli na dodatkowych zajęciach ćwiczyć umie-
jętności niezbędne do wykonywania zawodu technik 
ekonomista lub dalszych studiów. Doskonalili m.in. 
pracę na komputerze, prawidłowe sporządzania do-
wodów księgowych, ksiąg rachunkowych, deklaracji 
podatkowych. Zajęcia, które były przeprowadzane 
w sobotę łączyły w sobie wiedzę z kilku dyscyplin: 
prawa, ekonomii, ekonomiki, przedsiębiorczości, 
księgowości” - mówi Renata Niemczyk.

Sami uczniowie, a właściwie już absolwenci 
zwracali uwagę, że brali udział w różnorodnych zaję-
ciach: wykładach, warsztatach na temat rynku pra-
cy, wycieczkach przedmiotowych. „Rachunkowość 
stała się dla mnie bardziej zrozumiała. Dzięki temu 
zdałam dobrze egzamin” - dzieliła się refleksjami 
jedna z uczestniczek. „Te spotkania pozwoliły 
wykształcić światłe umysły ekonomistów” - dodawał 
inny uczestnik. „Zdobyłam wiedzę, którą na pewno 
wykorzystam w czasie swoje pracy zawodowej. To 
konkretne umiejętności, a nie zbyteczna, nikomu 
niepotrzebna „wiedza” - inna opinia. 

Zespołowi Szkół nr 2 udało się pozyskać kwotę 
ok. 72 tys. zł na realizację projektu. W jastrzębskich 
i ogólnopolskich warunkach to kwota niebagatelna. 
Warto się pokusić o takie dofinansowanie z Unii, bo 
to umożliwia zorganizowanie dodatkowych zajęć dla 
uczniów, gdzie podstawą jest rzeczywiste, a nie 
iluzoryczne łączenie teorii z praktyką. A jeśli do tego 
dodać fakt, że zajęcia odbywały się w dwie soboty 
miesiąca to już mamy do czynienia z czymś rzadko 
spotykanym w polskiej szkole.

"Oswoić" rachunkowość

Handlowcy uciekają z targu
W ostatnim czasie obserwuje się odpływ han-

dlowców z Targowiska Miejskiego, znajdującego się 
przy ul. Arki Bożka. 

„57 stoisk – stołów jest pustych. Wpływa to nie-
korzystnie na wpływy z tytułu wynajmu powierz-
chni, które zmniejszyły się o ok. 16 tys. zł” - mówił 
dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego
Marek Krakowski, który administruje obiektem,

Próbą zatrzymania handlowców na targu jest 
zrównanie wysokości opłat za stół handlowy 

z należnością za wynajem kiosków. Opłata ma wy-
nosić 175 zł (zamiast dotychczasowej 219 zł). Takie 
rozwiązanie proponuje przyjąć dyr JZK. 

Radny Tadeusz Sławik uważa, że jeśli miasto 
chce, aby targowisko żyło musi zdecydować się na 
jego remont i to, jak najprędzej. „Przedsiębiorcy i ich 
klienci powinni mieć zapewnione godne warunki do 
prowadzenia swojej działalności, jak i zakupów. 
W przeciwnym razie targ umrze, a budżet straci źró-
dło dochodu” - uzasadnia.

Średnia płaca 
w JSW: 
6 414, 98 zł

Rzecznik prasowy JSW S.A. Katarzyna Jabłoń-
ska-Bajer poinformowała: „W okresie od stycznia do 
końca lipca tego roku średnia miesięczna płaca 
ogółem w JSW S.A. kształtowała się na poziomie 
6 tys. 414,98 zł brutto, natomiast pracowników do-
łowych na poziomie 6 tys. 528,81 zł (z nagrodami 
i deputatem węglowym). Średnia płaca w Spółce 
w 2010 roku (z wynagrodzeniem kierownictwa) wy-
niosła 6 tys. 782 zł”.

Wojewoda Śląski unieważnił uchwałę podjętą 
przez Radę Miasta, w dniu 8 sierpnia 2011 r., w spra-
wie warunków udzielania bonifikat od opłat za prze-
kształcenie prawa użytkowania wieczystego w pra-
wo własności nieruchomości. Wnioskodawcami 
uchwały byli radni z Klubu Prawo i Sprawiedliwość. 
W praktyce z bonifikaty mogli skorzystać lokatorzy 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Nowak stwierdził, 
w piśmie skierowanym do Rady Miasta, m.in., że 
„w stanie prawnym obowiązującym w czasie podej-
mowania przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój przed-
miotowej uchwały, nie była ona uprawniona do wy-
rażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu tego 
przekształcenia w formie uchwały niebędącej aktem 
prawa miejscowego”. Ponadto wojewoda uznał, że 

uchwała nie zawierała warunków udzielenia tej bo-
nifikaty. 

Radny Andrzej Matusiak i członek Rady Nadzor-
czej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdził, 
że dziwi się tej decyzji wojewody. „W innych mia-
stach tego typu uchwały również miały miejsce i nikt 
ich nie unieważniał. Osobiście często nie zgadzam 
się z decyzjami nadzoru prawnego wojewody. Mogę 
powiedzieć, że skorzystamy z przysługującego nam 
prawa i odwołamy się do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Gliwicach” - mówił.  

"Rolą nas, radnych jest doprowadzić tą uchwałę 
do szczęśliwego końca. Chodzi o to, aby dać szansę 
całkowitego uwłaszczenia się naszym mieszkańcom 
i zrobimy wszystko w tym kierunku, żeby tak się 
stało" - stwierdził przewodniczący Rady Miasta 
Grzegorz Matusiak.

Wojewoda unieważnia uchwałę

Pakiet socjalny w PEC

Przedstawiciel Związków Zawodowych Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej oraz Spółki Energety-
cznej Jastrzębie (nowy właściciel PEC) podpisali 
w piątek, 16 września, pakiet socjalny, który obejmie 
pracowników PEC. 

Postanowiono, że pracownicy otrzymają 5-letnią 
gwarancję zatrudnienia w przypadku wypowiedze-
nia umowy o pracę pracownik otrzyma wynagrodze-
nie należne za okres objęty gwarancją zatrudnienia, 
który wynosić będzie nie mniej niż 12-krotność wy-
nagrodzenia), ekwiwalenty pieniężne dla pracowni-
ków, którym zostałoby zmienione miejsce pracy 
(pracownikowi można zmienić miejsce maksymalnie 
do 30 km, ale w takim wypadku należeć mu się bę-

dzie dodatek pieniężny za dojazd) oraz prawo do 
15% akcji przedsiębiorstwa. 

Jarosław Parma, prezes Spółki Energetycznej 
Jastrzębie powiedział, że rozmowy ze stroną zwią-
zkową trwały 2 tygodnie. „Były prowadzone na wy-
sokim poziomie merytorycznym i kulturalnym. Cie-
szy mnie fakt, że osiągnęliśmy porozumienie” - 
wyjaśniał. 

Duże zainteresowanie wśród pracowników 
wzbudza wysokość wynagrodzenia. Zdaniem pre-
zesa Parmy będzie ono pochodną indywidualnej 
oceny pracownika oraz zasad, które obowiązują 
w dziedzinie ustalania wysokości poborów.
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Hodowla i lotowanie (czyli po prostu... wysyłanie 
na loty) gołębi jest niezwykle popularne na Śląsku. 
Nieprzypadkowo to właśnie tu lokalny zespół B.A.R. 
nagrał piosenkę, której refren brzmi: „Gołymbiorze, 
gołymbiorze, im to nic już nie pomoże, chocioż 
piykne dziołchy majom, to na niebo zaglondajom”. 

Hodowla popularna jest również w Jastrzębiu, 
gdzie w ramach jastrzębskiego oddziału Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Pocztowych czynnie 
działa około stu siedemdziesięciu osób. W tym gro-
nie jest między innymi zamieszkały w Bziu pan Jacek 
Orszulik, przewodniczący oddziału. 
“Bakcyla złapałem w wieku jedenastu lat od brata, 
który pod wpływem sąsiadów zaczął hodować go-
łębie. Na początku pojawiły się małe sukcesy w za-
wodach. Moje gołębie spisywały się całkiem nieźle, 
dlatego coraz bardziej interesowałem się tym spor-
tem. Jednak za mój największy sukces uważam fakt, 
iż udaje mi się kolejne lata utrzymywać jedność 
w naszym związku hodowców gołębi. Wiadomo, że 
ile osób, tyle charakterów. A mimo to cały czas dzia-
łamy i jesteśmy razem” - mówi Orszulik. 

Jako datę powstania pierwszego związku ho-
dowców na ziemi jastrzębskiej uznaje się rok 1948, 
kiedy to tego typu instytucja powstała w Ruptawie 
pod kierunkiem Ludwika Penkali, Rudolfa Ledwonia 
i Joachima Sobla. Później podobne oddziały powsta-
wały w Moszczenicy i Bziu. Jednak powstanie obe-
cnej organizacji Jacek Orszulik datuje na rok 1980. 
Siedzibą stowarzyszenia jest „Dom Hodowcy” przy 
ul. Wyzwolenia. Legendą jastrzębskiego oddziału 
związku jest z kolei pan Józef Gach, mecenas ho-
dowli i lotowania, który przez wiele lat wspierał 
finansowo i organizacyjnie działalność stowarzysze-
nia. Z własnych środków sprezentował niezwykle 
drogą kabinę do przewozu gołębi. Kochał te ptaki. 
Niestety, zmarł przed rokiem w wieku zaledwie 
pięćdziesięciu lat, co dla środowiska okazało się nie-
powetowaną stratą. Inną legendą związku jest Bole-
sław Ostrzołek z Jastrzębia Górnego, którego „podo-
pieczni” mieli zaszczyt reprezentować nasze miasto 
na prestiżowej Olimpiadzie Gołębi Pocztowych. Za 
największy sukces można uznać z kolei osiągnięcie 
gołębia należącego do Piotra Sodzawicznego z Gol-
asowic, który zajął drugie miejsce w międzynaro-
dowym locie z udziałem hodowców z Polski i Czech. 
Ptaki leciały z belgijskiej Ostendy i wśród nich to 
właśnie ptak reprezentanta oddziału Jastrzębie zdo-
był tytuł wicemistrzowski.
“To był niezwykle morderczy lot. Gołębie miały do 
pokonania dystans około 1100 km. Wypuściliśmy je 
w piątkowe południe, a pierwsze ptaki dotarły do 
Polski już w sobotni wieczór. Gołąb leci z prędkością 
mniej więcej 60 km/h, choć zdarza się prawdziwe 
bicie rekordów szybkości, jeśli ptakom pomaga 
wiatr”  - opisuje Jacek Orszulik. 

Praktycznie nigdy loty nie kończą się tragicznie 
dla pewnej części wypuszczonych gołębi. Niektóre

 z nich tracą orientację i gubią się po drodze. Warto 
jednak pamiętać, że wciąż tajemnicą jest, w jaki 
sposób te ptaki potrafią z zupełnie nieznanego sobie 
miejsca powrócić do domu.
“Gdy przyjeżdżamy na miejsce wylotu, to ptaki je-
szcze w kabinach obracają się w kierunku, w którym 
mają lecieć” - dodaje Orszulik. 
Przeszkodą dla gołębi są też drapieżniki, które uważ-
ają gołębie pocztowe za wyjątkowy przysmak. 
Jastrząb może pogardzić zwykłym dachowcem, któ-
re widujemy na co dzień. Natomiast nigdy nie prze-
puści okazji skonsumowania wytrenowanego gołę-
bia sportowego. Poza tym na gołębie czyha wiele 
innych problemów, jak niesprzyjająca aura, silny 
wiatr czy ukształtowanie terenu, które nie sprzyja 
lotom. W jastrzębskim oddziale szczególnie zapa-
miętany został lot z Watykanu, gdy z uwagi na prze-
szkody terenowe do Jastrzębia powróciło zaledwie 
5% wypuszczonych z Rzymu ptaków. Czasami zda-
rza się, że wyczerpany podróżą gołąb zdycha po po-
wrocie. Ponadto miały miejsce również takie sytua-
cje, gdy ptak nie mając siły na lot, wraca do domu... 
pieszo. Poza Ostendą czy Watykanem jastrzębianie 
lotowali gołębie z wielu miast belgijskich i niemie-
ckich, między innymi Hamm czy Bremy. Nieprzypa-
dkowo często Polacy goszczą w ojczyźnie hodowli 
i lotowania gołębi, czyli Belgii. Tam niemal wszędzie 
hoduje się te ptaki. Cena za prawdziwego mistrza 
lotowania może dojść nawet do 200 tysięcy euro! 
Dlatego niektórzy hodowcy na Zachodzie przeszli 
na... zawodowstwo. Szczególnie zainteresowani 

skupowaniem mistrzowskich ptaków są Chińczycy. 
W Państwie Środka trwa obecnie prawdziwy boom 
na gołębie sportowe. Tym bardziej, że niektóre 
zawody z udziałem gołębi pocztowych to prawdziwa 
żyła złota. Ostatnio w Republice Południowej Afryki 
odbyła się impreza, w której główną nagrodą był 
milion dolarów! 

W jaki sposób „gołymbiorze” z Jastrzębia i okolic 
docierają na zawody lub miejsca odlotu? Wszystko 
zaczyna się od załadowania ptaków do specjalistycz-
nych kabin, w których każdy ptak ma przypisaną so-
bie przestrzeń. Gołębie są bardzo dobrze karmione 
i traktowane, stąd wielu hodowców dziwi się obroń-
com praw zwierząt, którzy oskarżają ich o męczenie 
ptaków. A przecież gołębie pocztowe są dwa razy 
dziennie wypuszczane na obloty dookoła domu i nie-
zwykłą rzadkością jest, jeśli którykolwiek nie po-
wróci. A trudno przecież wyobrazić sobie sytuację, 
że źle traktowane zwierzę nie ucieknie. Kabiny z go-
łębiami jadą do miejsca przeznaczenia, z którego 
ptaki zostaną wypuszczone na lot. W zależności od 
wieku i doświadczenia, gołębie mają do pokonania 
kilkaset bądź więcej kilometrów. Są specjalnie 
zaobrączkowane, dzięki czemu siadając na antenie 
w miejscu przeznaczenia, rejestrują się w systemie 
zliczającym czas. Na początku lotu ptaki lecą w ze-
społach, które w miarę zbliżania się do domów są 
rozrywane na silniejsze i słabsze podgrupy. Naj-
lepsze gołębie potrafią oderwać się od „peletonu” na 
kilkadziesiąt kilometrów przed celem i w ten sposób 

wygrać niczym kenijski czy etiopski długodystanso-
wiec w maratonie. 

Na pytanie, czy w przypadku gołębi pocztowych 
można w ogóle mówić jako o sporcie, Jacek Orszulik 
pewnie odpowiada, że tak. - 
“Przecież ptaki są specjalnie szkolone. Samo paro-
wanie samca i samicy ma na celu przekazanie jak 
najlepszych genów. A odpowiedni rodzice to połowa 
sukcesu w przypadku hodowli i przyszłego lotowania 
młodego gołębia. Ptaki są dwa razy dziennie wypu-
szczane i wówczas „kołują” ponad domem, co zape-
wne każdy z mieszkańców naszego widział wielo-
krotnie. Jest to taki swoisty trening. Ptak trenuje 
odpowiednie partie mięśni, które nie mogą go za-
wieść podczas lotu na dystansie kilkuset kilometrów. 
Ponadto, co może zabrzmi zabawnie, gołębie prze-
chodzą specjalne badania antydopingowe, gdyż nie-
którzy hodowcy są tak bardzo nastawieni na wygra-
ną, że „faszerują” ptaki niedozwolonymi środkami. 
Dokładnie takimi samymi, jakie zażywają ludzie, 
tylko w znacznie mniejszych dawkach” - wyjaśnia 
prezes jastrzębskiego oddziału związku. 

„Kariera” gołębia sportowego to okres czterech 
do pięciu lat. Najmłodsze gołębie, mające poniżej 
roku, trenują przez dziesięć tygodni od sierpnia do 
końca września. Natomiast te bardziej doświad-
czone są wysyłane na loty od maja do końca lipca. 
Jesień i zima to czas wystaw. W czasie jednej z nich 
w hali w Katowicach doszło do pamiętnej katastrofy 
budowlanej, w efekcie której zginęło wielu hodo-
wców. Gołąb sportowy, który ukończy piąty rok ży-
cia, zostaje reproduktorem. Po dziesiątym roku życia 
ptak jest bezpłodny i wówczas przechodzi na pra-
wdziwą „sportową emeryturę”. Zdarzają się ptaki 
dożywające nawet dwudziestu lat i te trzymane są 
przez hodowców przede wszystkim ze względu na 
sentyment, jakim „gołymbiorze” darzą swoich 
podopiecznych. 

Hodowla gołębi pocztowych wymaga sporych 
nakładów finansowych. Jastrzębski oddział był 
przez ostatnie lata wspomagany przez wspomnia-
nego już Józefa Gacha, jednak po jego śmierci sy-
tuacja siłą rzeczy znacznie się pogorszyła. To wła-
śnie koszty oraz konieczność włożenia sporej pracy 
odstrasza od hodowli młodsze pokolenia. Obecnie 
najmłodsi „gołymbiorze” mają około pięćdziesięciu 
lat. Następców nie widać. Dzieci mają inne rozrywki
i z czasem może okazać się, że nie ma komu pozo-
stawić schedy po sobie. Nie można ukrywać faktu, iż 
tradycja hodowli gołębi pocztowych może z czasem 
po prostu zamierać. I chyba właśnie przetrwania 
warto życzyć jastrzębskim hodowcom. A ptakom 
tylu powrotów, ilu startów.

Czym jest gołąb sportowy? Złośliwi zapewne powiedzą, że to gość z JasNetu zajmujący się sportem. 
Być może, ale nie tym razem. Chodzi bowiem o specjalny gatunek gołębia pocztowego, którego 
hodowla i lotowanie mają niezwykle bogatą tradycję. To zupełnie odrębna rasa tego ptaka, 
pochodzącego od gołębia skalnego. Wszystko zaczęło się w Belgii w XIX wieku, gdzie do dziś 
hodowla gołębi pocztowych jest dla niektórych osób bardzo dochodowym zajęciem. W XX wieku 
gołębie pocztowe „służyły” w wojsku, szczególnie podczas I wojny światowej, przenosząc 
wiadomości. W czasie II wojny światowej po ataku Niemiec na Polskę, władze okupacyjne nakazały 
likwidację wszystkich hodowli gołębi pocztowych, obawiając się, że ptaki będą przenosić meldunki.

Gołąb sportowy
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Czy czwarte miejsce w generalce
 Rajdu Wisły uważasz za swój  sukces?
Wynik cieszy, zwłaszcza iż był to życiowy sukces 
Wieśka. Za swój największy rajdowy sukces uwa-
żam wygraną w klasie A7 podczas Rajdowych Samo-
chodowych Mistrzostw Świata. Od tamtej chwili 
osiągnięcia na krajowym podwórku mają już nieco 
inny wymiar, aczkolwiek zawsze cieszą.

Wcześniej wygrywaliście z Wiesławem 
Ingramem klasę i grupę, tym razem 
trzecie miejsca, rozczarowanie?

Gdy przywozisz do domu kolejne dwa puchary i zdo-
bywasz czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, 
co jest życiowym wynikiem kolegi obok, to trudno 
mówić o rozczarowaniu. Tak się złożyło, że tym 
razem generalkę obsadzili kierowcy w samochodach 
N-grupowych.

Jak ocenisz poziom organizacyjny 
Rajdu Wisły względem innych rajdów, 
w których brałeś udział?

Poziom naprawdę przyzwoity. Z tego, co wiem, Dy-
rektor chciałby już w przyszłym roku sprowadzić tu 
Rajdowe Mistrzostwa Polski, więc starać się muszą. 
W porównaniu do innych rajdów, wszystko odbyło 
sie bardzo sprawnie. Nie było "udziwnień" typu start 
honorowy w piątek wieczór - tracisz na to pół dnia 
i nic poza tym z tego nie masz. Odcinki specjalne by-
ły blisko siebie, w związku z tym zapoznanie trwało 
krótko, a i kibice mogli się przemieszczać i więcej zo-
baczyć. Badania kontrolne samochodów zorgani-
zowane przy parku serwisowym - to z kolei ukłon 
w stronę naszych serwisantów. No i odbyły się wszy-
stkie z 9 zaplanowanych odcinków specjalnych - co 
nie zdarza się w Polsce często.

Jak ocenisz trudność tras 
w Jastrzębiu Zdroju?

Trasy napewno specyficzne. Na pierwszy rzut oka 
szybkie odcinki, choć miejscami zdradliwe, co przy-
sporzyło problemy wielu załogom. Szczególnie rano, 
kiedy asfalt oraz opony były jeszcze zimne. Nas też 
raz "sponiewierało" - na dohamowaniu auto zaczęło 
stawiać bokiem i nie było szans wpisać się w ostry 

lewy zakręt. Wykorzystaliśmy boczną szutrową dro-
gę (ul. Spacerową) by wykonać efektowny piruet 
i postraszyć kibiców oraz stróża prawa który szybko 
zaczął chować się za radiowóz (śmiech). Paradok-
salnie, było to na zakręcie najbliżej mojego domu, 
a żeby było jeszcze ciekawiej to zimą biegam tam 
krosy więc teraz podczas każdego treningu w tym 
miejscu będę się pewno uśmiechał.

Czy takie imprezy są potrzebne 
w naszym mieście Twoim zdaniem?

Trudne pytanie... jeśli odpowiem, że tak - wówczas 
pogoni mnie przysłowiowy pan Józek, któremu wy-
płoszyliśmy kury z zagrody. Powiem nie - to pobiją 
mnie kibice (śmiech). Mówiąc poważnie, nigdy nie 
będzie tak, że wszyscy będą zadowoleni, ale każda 
tego typu impreza podnosi rangę naszego miasta. 
Jest o nim głosno nie tylko w regionie, ale i w Polsce. 
Zjeżdzają się kibice ze wszystkich stron kraju, co 
z kolei daje zarobić lokalnym przedsiębiorcom. Cie-
szy mnie również przychylność naszych władz, dzię-
ki której mamy szansę na to, by w przyszłości za-
gościć u nas topowe samochody oraz kierowców 
z Mistrzostw Polski.

Przedstaw naszym Czytelnikom osobę 
Wiesława Ingrama, z którym jeżdzisz. 
Niewiele o nim wiemy, niewiele wiemy 
też o całym zespole.

Wiesiek jest moim rówieśnikiem, więc może dlatego 
świetnie się rozumiemy. Mieszka w Bochni, gdzie 
prowadzi serwis samochodowy. Ma na swoim koncie 
również kilka zbudowanych rajdówek. Pierwszy raz 
wystartowaliśmy razem w połowie sezonu 2009. 
Obecnie kończymy nasz drugi pełny sezon, kierowca 
odnosi coraz większe sukcesy więc współpraca 
przynosi efekty. Ostatnio przeglądając swoje statys-
tyki zauważyłem, że najwięcej spośród moich prze-
szło 80 startów mam własnie z Wieśkiem. Nasz ze-
spół tworzą łącznie trzy załogi. Oprócz nas są to jes-
zcze Sławek Kurdyś z Michałem Kasiną (jeżdzący 
również Hondą Civic, tyle że nowszej generacji) oraz 
Rysiek Kiewrel z żoną Kasią zasiadający w Renault 
Clio III - tym samym, którym w zeszłym roku wyjeź-
dziliśmy II wicemistrza grupy N. Wszyscy startujemy 

w jednej klasie (N3), nikt na siebie nie nadaje, wszy-
scy sobie wzajemnie pomagamy i pijemy razem pi-
wo, które musi mieć jednak jeden zasadniczy waru-
nek, a mianowicie być zimne! W przeciwnym razie - 
jak mawia nasz kochany Prezes z Bochni - jest to 
koński mocz, którego pić nie będziemy (śmiech). 
W klasyfikacji zespołowej na najweselszy team jak 
widać nie ma na nas mocnych!

Jesteś jastrzębskim jedynakiem 
w rajdach, choć ostatnimi czasy 
przewinęło się przez ten sport kilku 
mieszkańców naszego miasta. 
Nie wiesz, co się z nimi dzieje?

U nas jest dość specyficzna sytuacja, gdyż wszyscy 
patrzą jedynie na gry zespołowe. Sporty indywidual-
ne mało kto docenia. Zdarzają sie sytuacje, że je-
stem wręcz bardziej kojarzony z Bochnią niż Jastrzę-
biem. Zawodnicy nie mają wiec tu łatwo. Szkoda, że 
Marek Poliński musiał zawiesić starty, ale mam 

nadzieję, że kiedyś jeszcze wystartuje. Karierę 
zaczyna również młody Paweł Somerlik. Ma już na 
swoim koncie pierwszy pucharek z rozgrywek 
Rajdowego Pucharu Polski, a na jednym rajdzie 
poratował mnie nawet zegarkiem (śmiech). Dzięki 
Kolego, cała droga przed Tobą!

Jakie są Twoje plany rajdowe 
i pozarajdowe na najbliższą przyszłość?

Na zakończenie sezonu chcemy wystartować jes-
zcze za granicą w niemieckiej eliminacji Pucharu Łu-
zyc. Będzie to jednak start całkowicie na luzie, roz-
grywany na szutrowej nawierzchni, przy wiele bar-
dziej przyjaznym nastawieniu działaczy do zawodni-
ków niż ma to miejsce w Polsce. Potem przede wszy-
stkim chciałbym odpocząć, by zebrać siły na kolejny 
sezon... i w wolnym czasie nadal gonić Kenijczyków 
(śmiech).

Najweselszy team w Polsce
57. Rajd Wisły przeszedł do historii. Tym razem uczestnicy 
kolejnej eliminacji Rajdowego Pucharu Polski rywalizowali 
na trasach w Jastrzębiu Zdroju i Pawłowicach. Trzy odcinki 
specjalne przebiegały przez Cisówkę i Bzie. Nasze miasto 
reprezentował na tych zawodach znany pilot rajdowy oraz 
biegacz, Krzysztof Janik. Wraz z Wiesławem Ingramem 
w Hondzie Civic zajął czwarte miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej oraz trzecie w grupie N i klasie N3.



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

Niedrogo oddam na wynajem 
wyposażony warsztat wymiany opon. 
kontakt: 660 799 629, 32 47 15

Odstąpię sklep z odzieżą damską, duże 
rozmiary wraz z wyposażeniem oraz 
udostępnię wszelkie kontakty 
dotychczasowej współpracy. Sklep 
prosperuje w Jastrzębiu-Zdroju od 14 
lat i jest jedyny w tej branży. Lokal jest 
wynajmowany w pasażu 24H na bardzo 
korzystnych warunkach.
kontakt: 600 786 741

Odstąpię z powodu wyjazdu 
prosperującą restaurację z pełnym 
wyposażeniem, ulotkami, stroną www, 
z rezerwacjami na imprezy oraz 
komunie 2012. Cena 100000 zł
kontakt: 601 951 872

Do wynajęcia garaż przy ul. Zielonej 
(160 zł/msc). 
kontakt: 606 246 353

Jastrzębie zdrój. pilnie poszukuje 
pokoju do wynajęcia w Jastrzębiu
kontakt: 508530629 

Jastrzębie. do wynajęcia M-5. Dobra 
lokalizacja, dobre warunki wynajmu. 
Szczegóły na telefon. 
kontakt: 513238539

Jastrzębie Zdrój. Szukam mieszkania 
m2 lub m3 do wynajęcia bez kaucji. 
kontakt: 518548881

Kupię mieszkanie m-4 m-5.
Interesują mnie ul. Beskidzka, 
Małopolska, Krakowska max.3 piętro
kontakt: 505913396, 509934460  

Jastrzębie-zdró. Zamienię m-2 (36m2) 
komunalne na większe.
Mieszkanie znajduje się w dzielnicy 
zdrój, 1 piętro, duży pokój oraz duża 
kuchnia z oknem.
kontakt: 785965433

Praca dla informatyka. 
Znajomość PHP, SQL. 
CV wraz listem motywacyjnym 
prosimy przesyłać na adres mailowy. 
kontakt: 531 350 850
kontakt@silesiapresse.com

Restauracja "Maxima" przyjmie do 
pracy kucharza/kucharkę 
z doświadczeniem w zawodzie. 
Praca głównie w weekend. 
kontakt: 509372314, 324730113

Gospoda Bawaria przyjmie do pracy 
kelnera/klenerkę.
kontakt: 510 624 005

Firma zatrudni emerytów, rencistów 
do utrzymania zieleni na terenie miasta 
oraz traktorzystów i mechanika 
samochodowego. 
kontakt: 607 311 894

Szukam pracy jako 
opiekunka do dziecka. 
kontakt: 504 107 639

Firma poszukuje chętnych do pracy 
przy rozdawaniu ulotek reklamowych. 
kontakt: 500 413 007

Firma z Jastrzębia zatrudni operatorów 
koparek jednonaczyniowych. 
Mile widziane doświadczenie. 
kontakt: 34 476 73 87

Poszukuję pracowników do 
kompleksowych remontów mieszkań do 
ciągłej współpracy. Wymagania-osoby 
solidne, odpowiedzialne i niepijące. 
kontakt: 695 634 547

Przyjmę do pracy. Branża brukarska. 
kontakt: 795 077 988

Salon fryzjerski "Le Cler" z Jastrzębia-
Zdroju poszukuje fryzjerki na dział 
damski. Mile widziane doświadczenie 
w zawodzie 
kontakt: 601 506 648

Praca dodatkowa!!! Przedstawicieli z 
terenu Jastrzębie Zdrój, Żory, 
Wodzisław Śl.- atrakcyjne 
wynagrodzenie prowizyjne! 
kontakt: praca@eurocent.pl

NIERUCHOMOŚĆI PARCELA:

M-2, Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 
Pow: 33,53 m2
cena: 90 000 zł
kontakt: 601 976 218 

M-3, Jastrzębie-Zdrój, ul. Ruchu Oporu 
Pow: 49.34 m2
cena: 99 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3, Jastrzębie-Zdrój, ul. Poznańska 
Pow: 49. 00 m2
cena: 118 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4, Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 
Pow: 55.70 m2
cena: 140 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4, Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska 
Pow: 53.27 m2
cena: 139 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4, Jastrzębie-Zdrój, ul. Kaszubska 
Pow: 53. 27 m2
cena: 125 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-6, Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 
Pow: 70m2
cena: 150 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-6, Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 
Pow: 70.40 m2
cena: 125 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-2, Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska 
Pow: 26m2
cena: 70 000 zł
kontakt: 514 085 004 

M-2, Jastrzębie-Zdrój, ul. Słoneczna 
Pow: 33 m2
cena: 78 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3, Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska 
Pow: 40,97
cena: 125 000 zł
kontakt: 514 085 004

Nagrody niespodzianki za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 17 ufundowali:

Firaneczka, Explozja Tańca, Gospoda Bavaria
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ul. Warszawskiej 5 

(w sklepie Biedronka)

29,99zł29,99zł

25,99zł25,99zł
19,99zł19,99zł

15,99zł15,99zł

www.bavaria.jasnet.pl



WYDARZENIA SPORTOWE
www.sport.jasnet.pl

Jastrzębski pokonał 
Iskrę Odncowo  

Jastrzębscy siatkarze zaprezentowali się bardzo dobrze w towarzyskim spotkaniu przeciwko 
Iskrze Odincowo. Podopieczni Lorenzo Bernardiego podejmowali rywali w nowej Hali Wido-
wiskowo-Sportowej i pierwszy mecz w tym obiekcie będą mogli wspominać bardzo dobrze. 
Jastrzębianie pokonali Rosjan w tie-breaku. 

Drugi dzień fety, związanej z otwarciem nowoczesnej Hali Widowiskowo-Sportowej, upłynął pod czysto 
sportowym znakiem. Na tą okazję zaplanowano sparingowy mecz Jastrzębskiego Węgla z Iskrą Odincowo. 
I pomimo tego, iż był to jedynie mecz towarzyski, to wrażeń nie brakowało aż do samego końca pojedynku.

Jeszcze przed przystąpieniem do gry i pierwszym gwizdkiem sędziego, rozpoczynającego widowisko spor-
towe, wręczone zostały pamiątkowe nagrody dla tych, którzy w ciągu tych ostatnich tygodni ciężko praco-
wali podczas Mistrzostw Europy, ale i Ameryki. Prezent otrzymał także były szkoleniowiec Jastrzębskiego 
Węgla - Roberto Santilli i zawodnik Paweł Abramow.

KS Jastrzębski Węgiel - Iskra Odincowo 3:2 (25;19, 26;24, 23;25, 20;25, 15;13)
KS Jastrzębski Węgiel: Łasko, Vinhedo, Bartman, Holmes, Bontje (10), Bozko (14), Rusek (libero) 
oraz Nemer, Malinowski, Polański, Gawryszewski, Thornton.

JKH GKS liderem PLH 
Jastrzębski GKS pokonał w wyjazdowym spotkaniu Zagłębie Sosnowiec 2:4. Komplet pun-
któw zdobyty w Sosnowcu pozwolił jastrzębianom awansować w tabeli na pozycję lidera 
rozgrywek ligowych. Najskuteczniejszym zawodnikiem tego spotkania był Richard Kral, który 
zdobył dwie bramki, a przy jednej asystował. Teraz przed hokeistami z Jastrzębia-Zdroju 
kolejny wyjazdowy pojedynek. Tym razem podopieczni Jiriego Reznara zmierzą się z sanocza-
nami. 

Zagłębie Sosnowiec – JKH GKS Jastrzębie 2:4 (0:0; 0:1; 2:3)
0:1 Kulas (Dąbkowski, Kral) 32', 1:1 Dołęga (Kuc, Zachariasz) 47', 1:2 Dąbkowski (Urbanowicz)
 48', 2:2 Bernat (Podsiadło, Kurz) 50', 2:3 Kral (Ivicic) 55', 2:4 Kral (Bordowski) 60'
JKH GKS Jastrzębie: Kosowski – Ivicic, Górny (2), Kulas, Kral, Danieluk, Dąbkowski (2), 
Rompkowski, Urbanowicz (2), Słodczyk, Bordowski, Labryga (4), Bryk, Kąkol, Kogut, Drzewiecki, 
Marzec, Salamon, Strużyk.

Gieksa odnosi trzecie 
zwycięstwo z rzędu 

Trzecie zwycięstwo z rzędu odnieśli piłkarze GKS Jastrzębie. Podopieczni Andrzeja Myśliwca 
po prawdziwym meczu walki pokonali Iskrę Pszczyna 1:0. Dzięki temu mają na swoim koncie 
już czternaście punktów. Gola na wagę zwycięstwa zdobył w 18. minucie Mateusz Wrana, 
dobijając strzał z rzutu wolnego Witolda Wawrzyczka, niefortunnie odbity przez bramkarza 
rywali. 

Wynik mógł być wyższy, jednak w ostatnich minutach spotkania stuprocentową sytuację zmarnował Błażej 
Pawliczek. W szeregach gości wyróżniał się Bogdan Prusek, ale tym razem defensywa Gieksy stanęła na 
wysokości zadania i nie pozwoliła snajperowi Iskry na zdobycie gola. 

Przed spotkaniem miała miejsce uroczystość pożegnania Janusza Piksy, który zakończył przygodę z futbo-
lem. Popularny "Fasola" otrzymał okolicznościowy puchar oraz kwiaty, a także symbolicznie przekazał opa-
skę kapitańską Witoldowi Wawrzyczkowi. 

GKS 1962 Jastrzębie - Iskra Pszczyna 1:0 (1:0)
1:0 Mateusz Wrana '18
GKS Jastrzębie: 26. Mateusz Deege - 3. Tomasz Kocerba, 2. Tomasz Lorenc, 23. Witold Wawrzyczek, 
11. Mateusz Wrana - 5. Adrian Kopacz, 13. Bartłomiej Setlak, 16. Łukasz Staniek 
(68. 6. Błażej Pawliczek), 14. Paweł Polak - 8. Kamil Jadach (90. 17. Adrian Bielecki), 
4. Marek Sobik (77. 7. Kamil Gorzała). 
Trener - Andrzej Myśliwiec

Granica gromi Nędzę, 
cztery gole Śmigielskiego 

W kolejnym spotkaniu na Estadio de Libowiec Granica Ruptawa rozgromiła LKS 1908 Nędza 
6:0. Rezultat mógł być znacznie wyższy, ale gospodarze zmarnowali kilka świetnych sytuacji 
pobramkowych. 

Aż czterokrotnie na listę strzelców wpisywał się Adam Śmigielski. "Robben" udowodnił tym samym, jak wiele 
znaczy dla drużyny trenera Grzegorza Łukasika. Po jednej bramce dla zwycięzców zdobyli: Kamil Kowal 
i Tomasz Kłus. Za tydzień Granica zmierzy się na wyjeździe z Jednością Jejkowice.

Granica Ruptawa - LKS Nędza 6:0
Bramki: Śmigielski 4, Kowal, Kłus.
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Biegi

Boks

Laura Grzyb i Wiktoria Sądej wywalczyły tytuły 
mistrzyń Śląska w boksie w kategorii wiekowej 
kadetek. Zawodniczki BKS Jastrzębie rywalizo-
wały w miniony weekend w VI Międzynarodo-
wych Mistrzostwach Śląska Kobiet, które odbyły 
się w Gliwicach. Laura Grzyb zdobyła mistrzo-
stwo w kategorii do 52 kg, natomiast Wiktoria 
Sądej triumfowała w kategorii do 46 kg.

Klub Judo Koka Jastrzębie I zajął drugie miejsce 
w Młodzieżowym Drużynowym Pucharze Polski, 
który odbył się na sali gimnastycznej Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. W finale imprezy ja-
strzębianie minimalnie ulegli KJ Czechowice-
Dziedzice. Wcześniej w ramach walk półfinało-
wych w prestiżowym starciu podopieczni Roberta 
Radlaka pokonali Czarnych Bytom. Koka I wystą-
piła w składzie: Jakub Garus (24 kg), Marek 
Gromada (27 kg), Wiktoria Kutko (30 kg), Marcin 
Matysik (34 kg), Karolina Sujkowska (38 kg), 
Wiktoria Kamecka (42 kg), Paweł Kłosek (46 kg), 
Norbert Ślusarz (50 kg), Magdalena Kaczyńska 
(60 kg) oraz Mateusz Barchański (+60 kg). 
W zawodach wystąpiło 120 zawodników z 11 klu-
bów z Polski i Czech.

Kolejny wielki sukces Sebastiana Urbanka. Młody 
podopieczny Jakuba Staśkiewicza z KB MOSiR 
Jastrzębie zdobył drugie miejsce podczas Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Kę-
dzierzynie. Zawodnik z Kończyc pobiegł na dys-
tansie 300 m z rewelacyjnym czasem 38:08, 
dzięki czemu ustanowił nowy rekord życiowy 
oraz klubowy. Dzięki temu wynikowi Urbanek za-
kwalifikował się do Małego Memoriału Kusociń-
skiego, czyli odpowiednika Mistrzostw Polski Mło-
dzików w Lekkiej Atletyce, który odbędzie się 
w październiku w Kielcach.

Ośmioro jastrzębskich biegaczy wzięło udział 
w XIX Międzynarodowym Biegu Ulicznym Knu-
rów 2011. Na dystansie 10 km najlepszy był zna-
ny reprezentant Polski Yared Shegumo z czasem 
30:24. 26. lokatę w klasyfikacji generalnej zajął 
Jerzy Zawierucha, reprezentujący KB MOSiR Jas-
trzębie. Świetnie pobiegł również Rafał Zieliński, 
który był 32. oraz Aneta Suwaj, przekraczając 
linię mety na 43. miejscu. Suwaj była czwarta 
wśród wszystkich startujących pań oraz druga
w kategorii K20. Na trasie zaprezentowali się 
również: Tadeusz Siegmund, Mirosław Piłato-
wski, Bartłomiej Sokołowski, Tomasz Wiśniewski 
oraz nestor, Teodor "Waldek" Sikora. Ostatni 
z wymienionych był czwarty w kategorii M70.

Judo

Piłka nożna

Żar Szeroka utrzymał pozycję wicelidera klasy B. 
Podopieczni Grzegorza Kasprzaka wygrali na wy-
jeździe z Polonią Niewiadom 5:3 i tym samym 
zdobyli kolejne trzy punkty. Hattrickiem w tym 
spotkaniu popisał się Paweł Drewczyński. Po je-
dnym golu dołożyli Krzysztof Jajus i Rafał Wa-
śniewski. Kolejnym rywalem Żaru będzie w naj-
bliższy weekend Wicher Wilchwy.
Polonia Niewiadom - Żar Szeroka 3:5 (1:3)
Bramki: Drewczyński 3, Jajus, Waśniewski.

Nadspodziewanie łatwo poradzili sobie z wi-
celiderem klasy C piłkarze Zrywu Bzie. Zespół 
z ul. Spółdzielczej pokonał Płomień Czuchów 5:1 
i awansował na piątą pozycję. W spotkaniu z Pło-
mieniem Zryw poprowadził nowy szkoleniowiec, 
Kamil Pająk, który tym samym stał się grającym 
trenerem i strzelił jedną z bramek. Kolejnym 
rywalem Bzia będzie na wyjeździe lider ligi, Unia 
Książenice.
Zryw Bzie - Płomień Czuchów 5:1
Bramki: R. Buchta, Cholewa, Pająk, Barciok, 
Piesiak.

Pływanie w płetwach

Osiem razy stanęli na najwyższym stopniu po-
dium pływacy Nautilusa podczas II Środkowo-
europejskiego Pucharu Młodzieży, który odbył się 
w czeskim Żlinie. Aż trzy złote medale zdobyła 
Aleksandra Łotecka, a dwa - Olga Niedzielska. Po 
jednym zwycięstwie odnieśli: Klaudia Gorys, 
Adrian Michalak i Przemysław Sterczek. Ponadto 
medale srebrne i brązowe padły łupem: Anny 
Osiadacz, Adriana Michalaka, Kamila Kerna, 
Sebastiana Nalepki, Piotra Marchewki, Cezarego 
Klimczuka, Przemysława Sterczka, Mikołaja 
Piątka i Huberta Dyrszki. 

Tenis stołowy

Alina Zborowska i Dorota Paluch zwyciężyły 
w swoich kategoriach wiekowych w I Grand Prix 
Polski Weteranów, który został rozegrany na Hali 
Omega. W drodze do złota Alina Zborowska wy-
grała wszystkie spotkania, nie tracąc ani jednego 
seta. Świetnie spisała się również Dorota Paluch, 
która również pokonała wszystkie rywalki, odda-
jąc jedynie jedną partię w finale. W imprezie 
wzięła również udział Helena Jabłońska, której 
udało się pokonać rozgrywki grupowe, jednak 
w repasażach nasza weteranka musiała uznać 
wyższość rywalki.

Żeglarstwo

Andrzej Bury, Marian Zakowicz i Eugeniusz Rako-
wicz pewnie wygrali III edycję Pucharu Polski Że-
glarzy Niepełnosprawnych w Giżycku. Jastrzęb-
ski tercet w pięciu wyścigach był najlepszy, raz 
zajął drugie miejsce, a dwa razy uplasował się na 
najniższym stopniu podium. Tym samym bez 
większych problemów triumfował w całej impre-
zie. Impreza w Giżycku zamknęła "wrzesień 
sukcesów" w wykonaniu naszych żeglarzy, którzy 
w tym miesiącu dwukrotnie wygrali zawody Pu-
charu Polski, a także obronili tytuł Mistrzów Pol-
ski. Przed nimi jeszcze jedna edycja Pucharu Pol-
ski, jednak ze względu na przewagę, jaką sobie 
dotychczas wypracowali, są zdecydowanymi fa-
worytami do triumfu w klasyfikacji ogólnej.

Tenis

Waldemar Butanowicz i Paweł Michalski wygrali 
tenisowe Deblowe Mistrzostwa Jastrzębia, które 
zostały rozegrane na kortach Ośrodka Wypo-
czynku Niedzielnego. Zwycięski duet wygrał 
wszystkie sześć spotkań. Wicemistrzostwo padło 
łupem Andrzeja Marka i Bronisława Kiełbasy, 
a brąz zdobyli Zbigniew Chorchiel i Artur Rakoczy. 
W imprezie wzięło udział siedem duetów, które 
rozegrały zawody w systemie "każdy z każdym".




