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Jak Pani ocenia poziom 
jastrzębskiej oświaty?

Uważam, że analizując wyniki ze sprawdzianów, eg-
zaminów gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych trze-
ba podchodzić indywidualnie do każdej ze szkół. Uś-
rednienie tych wyników powoduje nieprawdziwy ob-
raz poziomu nauczania. Porównując wyniki, średnie 
arytmetyczne, w poszczególnych typach szkół nale-
ży brać pod uwagę liczbę uczniów przystępujących 
do sprawdzianu czy egzaminu. Porównując szkołę 
o małej liczbie uczniów ze szkołą o dużej liczbie ucz-
niów nie otrzymamy miarodajnego wyniku.

 W kategorii matur plasujemy się 
pod koniec tabeli, klasyfikacji 
w województwie śląskim.

 Taka klasyfikacja opiera się na średniej aryt-
metycznej. Nie jest to jedyny wskaźnik i nie można 
na jego podstawie wnioskować, która szkoła (mia-
sto) jest lepsza, a która gorsza. Trudno, zatem na ich 
podstawie dokonywać porównań pomiędzy posz-
czególnymi szkołami im miastami. Ponadto pod każ-
dą tabelą na stronach OKE widnieje wyraźny zapis, 
cytuję „Analizują wartości wskaźnika zdawalności, 
należy zwrócić uwagę na liczbę zdających, gdyż 

wskaźnik ten nie pozwala na wyciągnie wniosków 
o poziomie kształcenia w stosunku do miast, powia-
tów z małą liczbą zdających w danym typie szkoły. 
Ważnym czynnikiem wpływającym na wskaźnik zda-
walności jest też struktura kształcenia ponadgimna-
zjalnego na danym terenie, a zwłaszcza procent ucz-
niów w liceach ogólnokształcących w stosunku do 
liczby uczniów z innych typów szkół.

Czyli średnia arytmetyczna nie jest 
obrazem poziomu kształcenia w szkole, 
w mieście?

Powtarzam, że średnia arytmetyczna nie jest miaro-
dajna i wszelkie rankingi prowadzone na jej podsta-
wie nie są odzwierciedleniem stanu faktycznego. 
Porównywanie szkół na podstawie tychże średnich 
nie jest dobrym pomysłem na określenie ich pozio-
mu kształcenia. Co więcej wnioski płynące z takich 
porównań są błędne i zaciemniają rzeczywisty obraz 
pracy szkoły? Przy analizie wyników egzaminów, 
sprawdzianów nie można ograniczać się do porów-
nywania danych liczbowych.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie wy-
licza średnią arytmetyczną wyników egzaminacyj-
nych i publikuje je na swojej stronie internetowej. 
Jednak to surowe wyniki i bez dogłębnej analizy nie 
można interpretować samych liczb. To, co wspo-
mniałam w poprzednim zdaniu pod każda tabelą 
widnieje wyraźna uwaga dotycząca poprawnej in-
terpretacji. Sama komisja również nie wyciąga 
wniosków i nie ocenia miast i powiatów.

Nie należy, więc przejmować się 
tymi wynikami?

Absolutnie nie, moim zdaniem, są dobre. Jednym 
z dość dobrych wskaźników jest Edukacyjna War-
tość Dodana (EWD). Ocenia się zasoby uczniów na 
wejściu (np. wynik ze sprawdzianu po klasie szós-
tej), wkład pracy szkoły i efekty pracy, czyli końcowe 
wyniki ( np. wynik na egzaminie w klasie III gim-
nazjum). Wówczas możemy zauważyć postęp lub 
regres. I to, moim zdaniem, odzwierciedla faktyczną 
pracę szkół za okres trzech lat. EWD pokazuje jak 
pracuje dana szkoła, jaką pracę wykonała o ile wzro-
sła wiedza i umiejętności ucznia lub, w skrajnym 
przypadku, zmalała.

Według jakich kryteriów 
należy porównywać szkoły?

To jest trudne do ustalenia. Uważam, że poszcze-
gólne szkoły należy rozpatrywać indywidualnie, 
a porównania nie są wskazane. Opanowanie wiedzy 
i umiejętności jest podstawowym kryterium, które 
decyduje o promocji ucznia. Trzeba jednak brać rów-
nież pod uwagę inne czynniki: rodzinne, zdrowotne, 
środowiskowe. Indywidualne podejście do ucznia 
nie jest równoznaczne z przepychaniem go do 
następnej klasy.

 Jak zatem porównywać poziom 
kształcenia pomiędzy poszczególnymi 
szkołami?

 Na pewno nie za pomocą średniej arytmetycznej. 
Trzeba opierać się na opiniach rodziców i uczniów, 
którzy już uczęszczają do danej placówki, bezpo-
średnio rozmawiać z dyrekcją i nauczycielami na te-
mat EWD w danej szkole, z nauczycielami. Każdą 
szkołę należy rozpatrywać indywidualnie
 

W jakich warunkach uczy się 
jastrzębska młodzież?

Powiedziałabym, że w dobrych. Uczniowie mają do 
dyspozycji dobrą bazę dydaktyczną, profesjonalnie 
przygotowanych nauczycieli. Kierowana jest do nich 
pomoc socjalna i psychologiczna. Szkoły są bez-
pieczne, przyjazne.
 

Czy psychologów i pedagogów jest 
wystarczająca ilość w szkołach?

 
Uważam, że nie. Problemów wychowawczych przy-
bywa i do ich pomocy potrzeba większej liczby dob-
rze wykwalifikowanej kadry pedagogicznej – peda-
gogów szkolnych, psychologów, socjoterapeutów).
 

Czy w jastrzębskich szkołach są 
obecne problemy wychowawcze?

 Trudno, żeby ich nie było. Młodzież w całej Polsce 
również i u nas boryka się z problemami. Często wy-
nikają one z fazy rozwoju, w której się znajdują. To 
naturalna kolej rzeczy. Na podstawie otrzymanych 
materiałów z Wydziału Edukacji (rok 2009) szkoły w
naszym nieście są bezpieczne. Na terenie szkół nie 
ma narkotyków i alkoholu. Ujawnione przypadki 
mają charakter incydentalny i spotkały się z odpo-
wiednią reakcja nauczycieli. Szkoły przeciwdziałają 
demoralizacji. 

A jak Pani oceni strukturę oświaty 
w naszym mieście?

Uważam, że za dużo jest ogólniaków w szkołach 
publicznych i niepublicznych, a za mało szkół typowo 
zawodowych. Nie każdy przecież nadaje się, aby 
kontynuować naukę w szkole średniej, a potrzeba 
nam przecież dobrze wykwalifikowanych fachow-
ców. Słabi absolwenci liceów mają duże problemy 
w życiu dorosłym. Nie posiadają zawodu, a studia 
przychodzą im niezwykle ciężko.
 

Czy w naszym mieście stosuje się 
zamiatanie spraw pod dywan zamiast 
poszukiwania rzeczywistych powodów 
stanu oświaty?

 Nie wiem, o jaki stan oświaty chodzi? Nie ma zamia-
tania spraw pod dywan.
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“Miasto dba 
o oświatę”
Uczniowie jastrzębskich szkół mają zapewnione 
dobre warunki do nauki i uczą ich doskonale 
przygotowani nauczyciele. A nasze placówki 
oświatowe to miejsca wolne od alkoholu 
i narkotyków, są miejscami przyjaznymi dla 
uczniów. Wyniki osiągane przez nich są dobre. 
Jastrzębscy nauczyciele to pedagodzy, 
których praca jest należycie doceniana. 
Takie opinie wyraża Anna Toborowicz, 
przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta.

Anna Toborowicz. Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta.  Fot. Magdalena Kowolik
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Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
Jarosław Zagórowski przedstawił 14 lis-
topada wyniki finansowe Spółki za III 
kwartał 2011 roku. Grupa Kapitałowa 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej w III 
kwartale 2011 r. wypracowała 590,1 mln 
zł zysku netto przy przychodach rzędu 
2 500,6 mln zł. Są to wyniki lepsze niż 
spodziewali się analitycy (odpowiednio 
566,7 mln zł i 2 428,8 mln zł). 
Tak dobre rezultaty to m.in. efekt utrzy-

mujących się wysokich cen węgla i koksu 
na rynkach międzynarodowych. „Spółka 
będzie starała się więcej produkować 
i sprzedawać swoich produktów, co ma 
utrzymać poziom przychodów i obniżyć 
koszty. W dalszym ciągu będziemy się 
starać realizować inwestycje. Obecnie je-
steśmy na etapie zmiany technologii przy 
budowie szybu Bzie-Dębina. Nie będzie 
to miało wpływu na oddanie w terminie 
tej inwestycji”.

Ponad 590 mln zysku w JSW

Co kryje się pod hasłem "bohater"? Czy 
to osoba, która oddała życie w słusznej 
sprawie? A może ktoś, kto ze względu na 
słuszność swoich przekonań narażał się 
na szykany i prześladowania? Jak najbar-
dziej. Takich ludzi znamy z książek i pod-
ręczników. O takich osobach słyszymy na 
apelach i akademiach. Jednak, czy tylko 
oni mieszczą się w kategorii bohater? Ak-
cja "Zwykły bohater" ma na celu uświa-

domienie, że każdy może być boha-
terem. Jednym z wytypowanych finalis-
tów jest mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju 
Dawid Słowiński. 

"Zwykły bohater" to kampania zorgani-
zowana przez TVN. Jak wynika z oficjal-
nej strony internetowej akcji "szukamy 
zwykłych bohaterów-osób, które zach-
owały się uczciwie, wykazały się odwagą, 
spontaniczną chęcią niesienia pomocy, 
bądź były po prostu fair w stosunku do in-
nych dokonując rzeczy niezwykłych..." 
Taką osobą jest właśnie Dawid Słowiński, 
który został zgłoszony do konkursu. Za-
sługuje on na miano bohatera, ponieważ 
w grudniu 2009 błyskawicznie zareago-
wał, widząc jak starsza kobieta prze-
wraca się na pasach. Nie zastanawiając 

JSW: 6-dniowy 
tydzień pracy?
Jak poinformowała rzecznik prasowy 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej Katarzyna 
Jabłońska-Bajer trwają prace nad wdro-
żeniem „6-dniowego ruchu kopalni. 
O szczegółach nie możemy jednak mó-
wić, gdyż najpierw chcemy go przedsta-
wić stronie społecznej”. Piotr Szereda, 
przewodniczący Związku Zawodowego 
„Solidarność 80” potwierdził, że strona 
związkowa otrzymała projekt nowego 
Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy 

Pracowników, w którym znajdują się za-
pisy na temat organizacji pracy w JSW.
„Obecnie jesteśmy na etapie analizo-
wania tego dokumentu. Materia jest zło-
żona i trudna, dlatego dopiero w przy-
szłym tygodniu zajmiemy stanowisko 
w tej sprawie” - powiedział.

Fot. JSW

Zwykły bohater z Jastrzębia
się, zaparkował samochód na poboczu 
i udzielił płaczącej kobiecie pomocy. Nas-
tępnie wraz z małżonką zawieźli starszą 
kobietę do szpitala, gdzie okazało się, że 
ma ona uszkodzone biodro i złamaną rę-
kę. Zważywszy na to, że Dawid Słowiński, 
jako jedyny, postanowił udzielić pomocy 
drugiemu człowiekowi w potrzebie, 
w pełni tłumaczy to dlaczego kapituła 
konkursu "Zwykły bohater" postanowiła 
wybrać go do dziewiątki finalistów. 

Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju ma więc 
szansę być jedną z trzech osób, którzy 
wygrają 200 tysięcy złotych. Również ja-
strzębianie mogą mu w tym pomóc. Gło-
sowanie, za pomocą strony internetowej 
"Zwykłego bohatera" potrwa bowiem do 
5 grudnia.

6 mln zł na remont targowiska?
Sprawa modernizacji targowiska przy 
ul. Arki Bożka staje się coraz bardziej pa-
lącą. To właśnie ten problem zdominował 
posiedzenie Komisji Polityki Gospodar-
czej i Bezrobocia Rady Miasta, w dniu 22 
listopada. Komisja jednogłośnie opowie-
działa za przeprowadzeniem przebudo-
wy targowiska przy ul. Arki Bożka. 

„Opowiadamy się za koncepcją przebu-
dowy, której kosztorys opiewa na sumę 
6 mln zł. Zakłada ona demontaż starej 
wiaty i zwiększenie liczby stanowisk han-
dlowych. Wcześniej jednak chcemy spo-
tkać się z kupcami i poznać ich zdanie na 
ten temat. Wprawdzie w projekcie bud-
żetu miasta na 2012 rok przewidziano 
4 mln zł na ten cel, jednak trzeba będzie 
dołożyć brakującą kwotę. Część pie-
niędzy uda się uzyskać ze sprzedaży sta-
rej wiaty” - mówi Jerzy Lis, zastępca 
przewodniczącego Komisji. 

Ostateczne decyzje, co do kwoty, jaka 
zostanie przeznaczona na remont ob-
iektu jeszcze nie zapadły. Teraz wszystko 

w rękach radnych, który pracują nad os-
tatecznym kształtem budżetu na przyszły 
rok.

Tragowisko przy ul. Arki Bożka



Czy w mieście, gdzie prezydentem jest 
nauczyciel, sprawy oświatowe nie 
powinny być lepiej prowadzone?

 Pan prezydent jest nauczycielem, jednak patrzy on 
na miasto, jako na całość i sprawy oświatowe, mimo 
że ważne, muszą mieć właściwe miejsce obok 
innych równie istotnych. Placówki oświatowe są 
remontowane, modernizowane. Wymagania 
dotyczące oświaty są coraz większe, co nie zawsze 
idzie w parze z subwencją oświatową. Mimo to 
miasto stara się realizować wszystkie zadania 
oświatowe. 

Jaki jest stosunek władz miasta 
do spraw oświatowych?

 Pozytywny.
 

Jastrzębscy nauczyciele są doceniani 
ze względu na efekty pracy?

 
Uważam, że tak. Są nagrody prezydenta, dyrekto-
rów szkół, dodatki motywacyjne. Jednakże należa-
łoby podnieść dodatki nauczycielom za wychowaw-
stwo, dodatki motywacyjne i funkcyjne dla kadry 
kierowniczej. Uważam, że miasta Jastrzębie jest za 
mało docenieni przez Kuratoriom Oświaty i Minister-
stwo Edukacji – mało nagród pieniężnych i odzna-
czeń dla nauczycieli.
 

Pani zdanie na temat wtrącania się 
Wydziału Edukacji w pracę 
pedagogiczną szkół?

 
Nic nie wiem o tego typu praktykach. Organ prowa-
dzący szkolę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej 
działalnością w zakresie spraw finansowych i admi-
nistracyjnych. Organ prowadzący nie zajmuje się 
sprawami dydaktyczno – wychowawczymi i opie-
kuńczymi, od tego jest kuratorium oświaty.
 

Podsumowując, jaka jest kondycja 
jastrzębskiej oświaty? 

Szkoły i placówki zapewniają uczniom bezpieczne 
i higieniczne warunki nauki wychowania i opieki. 
Wykonano wiele remontów obiektów szkolnych 
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i przedszkolnych. Powstały nowe inwestycje – 
Publiczne Przedszkole w Ruptawie, boiska szkolne, 
place zabaw itd. Szkoły i przedszkola wyposażone są 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt nie-
zbędny do pełnej realizacji programów nauczania 
i programów wychowawczych. Uruchomiono dodat-
kowe cztery odziały w przedszkolach. W szkołach 
i przedszkolach uczy wykwalifikowana kadra. Dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczają 
do oddziałów integracyjnych, klas integracyjnych 
i szkół specjalnych oraz ośrodków rewalidacyjno – 
wychowawczych. Jest zapewniona pomoc finanso-
wa dla uczniów – stypendia naukowe, socjalne oraz 
zapomogi. Oferta zajęć pozalekcyjnych skierowana 
dla uczniów jest bogata i różnorodna jest skiero-
wana dla uczniów wymagających dodatkowych za-
jęć wspierających ich rozwój i naukę szkolną oraz dla 
uczniów zdolnych wspierając rozwój ich zaintereso-
wań i zdolności. Duże osiągnięcia uczniów w konkur-
sach i olimpiadach wojewódzkich, ogólnopolskich 
i międzynarodowych. Szkoły i placówki oświatowe 
uczestniczą w międzynarodowych projektach 
współpracy i wymiany młodzieży. Przedszkola i szko-
ły realizują programy rządowe oraz projekty unijne, 
które mają na celu wszechstronny rozwój uczniów 
oraz wzbogacenie wiedzy z różnych dziedzin.

Słabe strony to: brak logopedów w niektórych 
przedszkolach do pracy z dziećmi, u których stwier-
dzono zaburzenie komunikacji językowej, brak psy-
chologów i socjoterapeutów w szkołach gimnazjal-
nych, gdzie występują trudności wychowawcze 
z uczniami. Miasto z należytą uwagą podchodzi do 
spraw oświatowych. 

wasze komentarze

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

 Cytat: "Słabe strony to: ”Miasto z należytą 
uwagą podchodzi do spraw oświatowych". Może 
lepiej niech Miasto obchodzi oświatę bokiem. Go-
rzej nie będzie napewno.
autor: belfer

  Brawo dla osoby, która przeprowadziła ten 
wywiad. Sensowne, mądre i rzeczowe pytania. 
Natomiast odpowiedzi i znajomość tematu roz-
mówczyni daje wiele do życzenia. Jak w skeczu 
o traktorze, który ma 4 koła, jedno się zepsuło ale 
3 są nadal dobre ha, ha....
autor: Wojtek

Pani Toborowicz widać ma krótką pamięć sko-
ro nie pamięta o tym, że nauczyciele są usuwani 
wtedy, kiedy stają się niewygodni i głośno mówią 
o potrzebach zmian, ujawniają przekręty dyrekto-
rów. Z takimi sprawami osobiście zgłaszali się i ro-
dzice i nauczyciele do pani Toborowicz, ale jak wi-
dać pamięć ma ulotną.
autor: olunia

 Pani Toborowicz chyba BAAARdzo dawno 
chodziła do szkoły, BARDZO... Dobry poziom nau-
czania, brak alkoholu i narkotyków w szkole, skąd 
ona bierze takie informacje?...
autor: Kamil

Ü

A ja uważam, że Policja i Straż Miejska mają 
za małe uprawnienia. Legitymując bandziorów 
powinni ich kłaść na glebie z rozstawionymi ręka-
mi i nogami, upokarzać, tępić, przeszukiwać! 
A tymczasem blokersi jaja sobie robią jak ich mun-
durowi legitymują. Zabawę z tego mają .
autor: Misiek

autor: Greg

 Ta Pani nie ma zielonego pojęcia o oświacie. 
Dzieci i młodzież uczą się w przepełnionych kla-
sach, zamiast zastępstw zwolnienia z lekcji. Nau-
czyciele zatrudniani nie według kompetencji tylko 
po znajomości. Chyba warto przenieść swoje dzie-
ci do szkół sąsiednich miast. Szkoda, że nasze pra-
wo nie pozwala podać jastrzębskie szkoły i władze 
do sądu za to fatalne przygotowanie młodzieży do 
dalszych etapów edukacji.

Ü

Ü

Ü 

  Podobają mi się odpowiedzi pani Toborowicz. 
Pytania są tendencyjne. Uważam że atmosfera 
w szkołach jastrzębskich jest dobra. Nauczyciele 
wykonują dobrze swoją pracę. BRAWO dla pani 
Toborowicz, za udzielone odpowiedzi!
autor: gtgtgt13579

Brawo dla pani Toborowicz za to, ze nie bała 
zmierzyć się z trudnymi pytaniami i problemami, 
jakie zostały poruszone w tym wywiadzie. Najgor-
sze to chowanie głowy w piasek. Dyskusje o oś-
wiacie powinny prowadzone być w blasku jupi-
terów, przy podniesionej kurtynie, a nie w zaciszu 
urzędniczych gabinetów. Nic o nas bez nas.
autor: Nic o nas bez nas

Ü

Przeczytałam komentarze i uważam, że 
ludzie źle osądzają jastrzębską oświatę. Mo-
je dzieci skończyły tu wszystkie poziomy 
edukacji oprócz szkoły wyższej i były dobrze 
przygotowane. Znam nauczycieli, którzy nie 
liczą czasu ani sił i całe życie poświęcają mło-
dzieży. Ale jeżeli młodzież jest oporna? 
"Z pustego ani Salomon nie naleje...". Tylko 
ludzie nie znający problemu całą winę kładą 
na włodarzy miasta i nauczycieli. Znam spra-
wę od podszewki i wiem, że gmina stara się 
jak może, ale problem leży w tym, że mło-
dzież ma ciekawsze zajęcia niż nauka a poza 
tym kandydat na nauczyciela powinien być 
badany pod kątem predyspozycji do zawo-
du, bo nie każdy je ma.
autor: Nina

Dinozaurom juz dziękujemy. Gdzie praca dla 
młodych zdolnych, ambitnych nauczycieli? Tworzy 
się oddziały geriatryczne i przechowalnie!
autor: ?

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na 

www.jasnet.pl

Remont ZS 2 (nadal) trwa

Budują boisko w ZS nr 5
Trwa budowa kompleksu boisk sportowych w ra-
mach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" przy 
ul. Staszica, przy ZS nr 5. Inwestycja ma się zakoń-
czyć w połowie grudnia. Wykonane zostało już bo-
isko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 x 62,0 m 
o pow. całkowitej 1860 m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m) 
na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni ze 
sztucznej trawy, a także boisko wielofunkcyjne o wy-
miarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2 
(pole do gry 15,1 x 28,1 m) na podbudowie prze-
puszczalnej o nawierzchni poliuretanowej. Jest też 
rozbieg do skoku w dal i czterotorowa bieżnia.

Obecnie trwają prace przy budowie boiska do siat-

kówki plażowej o wymiarach 16,0 x 22,0 m o powie-
rzchni 352,0 m2 (pole do gry 8,0 x 16,0 m) wypeł-
nionego piaskiem kwarcowym oraz boiska do tenisa 
o wymiarach 14,37 x 36,57 m o powierzchni 525,51 
m2 (pole do gry 10,97 x 23,77 m) i nawierzchni po-
liuretanowej. Oprócz tego wykonane zostaną: oś-
wietlenie, ogrodzenie boisk i terenu, piłkochwyty, 
chodniki i dojazdy do boisk oraz zaplecze socjalne.

Inwestycja jest finansowana z budżetu miasta 
Jastrzębie-Zdrój oraz środków pozabudżetowych: 
Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego. Koszt prac wynosi ponad 
2,7 mln zł.

Przedłużający się remont w Zespole Szkół nr 2 im. 
Wojciecha Korfantego wzbudza coraz większe za-
interesowanie mieszkańców. Radny Norbert Mało-
lepszy złożył w tej sprawie interpelację do prezyden-
ta podczas ostatniego posiedzenia Rady Miasta. 
Z uzyskanych informacji wynika, że remont miał się 
zakończyć w dniu 10 listopada br. Jednak, czego nie 
da się ukryć, tak się nie stało. 

Naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i In-
westycji Urzędu Miasta Maria Pilarska stwierdziła, że 
remontu w ZS nr 2 nie udało się zakończyć w ter-

minie. Powiedziała, że I etap prac, czyli ocieplenie 
budynku i wymiana dachu przebiegł zgodnie z pla-
nem i zakończył się w miesiącach późnowiosennych. 
Natomiast II etap nie został zamknięty zgodnie 
z przyjętym harmonogramem. Obejmował on ter-
momodernizację (remont zewnętrznych części bu-
dynku).

W związku z niedotrzymaniem przez wykonawcę 
terminu zakończenia II etapu remontu Miasto zde-
cydowało się wypowiedzieć umowę i wystąpić do są-
du przeciwko wykonawcy.

fot. Magdalena Kowolik

Z pełną wersją wywiadu 

z Anną Toborowicz 

można zapoznać się na 

www.jasnet.pl
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Jak mówi Maria Pilarska, naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Komunalnej i In-
westycji, miejski „program parkingowy” 
powstał w jastrzębskim magistracie pod 
koniec lat 90-tych i był realizowany przez 
ok. 10 lat – do 2008 r. W jego ramach 
budowano nowe i poszerzano istniejące 
już parkingi. Oczywiście, w ramach ist-
niejących możliwości terenowych. A mo-
żliwości rozbudowy parkingów, zdaniem 
pani naczelnik, w zasadzie wyczerpały 
się. Poza tym, jak przekonuje, „nie moż-
na pokryć całego miasta kostką brukową, 
bo w efekcie powstanie betonowo-asfal-
towy twór bez choćby jednego skweru 
z zielenią”.

Kiedy pada pytanie o brak miejsc 
parkingowych na jastrzębskich osiedlach 
– odwieczny postulat ich mieszkańców – 
Maria Pilarska podkreśla, że powinno być 
ono adresowane głównie do spółdzielni 
mieszkaniowych. „Miasto nie może pono-
sić nakładów na nie swoje tereny, co nie 
oznacza, że nie możemy współpracować 
w zakresie budowy parkingów ze spół-
dzielniami. W praktyce ta współpraca 
zawsze przynosiła wymierne korzyści” – 
mówi. 

Jednak, jej zdaniem, nie tutaj należy 
szukać rozwiązania parkingowej zagadki. 
Tak naprawdę tkwi ona w mentalności 
nas samych. „Podam jeden przykład – 
parking przy ulicy Granicznej, zaraz za 
garażami. Docelowo zbudowany z myślą 
o właścicielach samochodów z pobliskich 
bloków. W praktyce głównie z tych na uli-
cy Szkolnej. Proszę zwrócić uwagę, że jak 
na razie cieszy się on, mówiąc delikatnie, 
średnim zainteresowaniem” – relacjonu-
je. Wedle jej opinii to, co decyduje o ma-
łej popularności tego miejsca, to jego od-
ległość od pobliskich bloków. I choć każ-
dy, kto, choć pobieżnie, zna topografię 
Jastrzębia-Zdroju, wie, że to tylko o rzut 
kamieniem, tłok na wspomnianym par-
kingu to raczej rzadki obrazek. Ludzie 
zatem wolą tłoczyć się pod oknami niż 
przejść przysłowiowe parę metrów do 
swojego samochodu. Także w kwestii 
stref ograniczonego parkowania entuz-
jazm pani naczelnik jest umiarkowany. 
„Co prawda już wiele lat temu udało się 
nam wyrzucić samochody ciężarowe 
z osiedli, nie zmienia to jednak faktu, że 
przy takim deficycie miejsc parkingo-
wych i jego szczególnym charakterze 

strefy to tylko połowiczne rozwiązanie” – 
dodaje. Ale jednak jakieś tam jest.

A co z parkingami wielopoziomowy-
mi? Owszem, to pobudzające wyobraź-
nię, czasami wręcz jedyne realne rozwią-
zanie w kontekście poruszanego tematu, 
ale, jak mówi Maria Pilarska, wszystko 
rozbija się tu o pieniądze. „Były już pro-
wadzone rozmowy, nawet dosyć za-
awansowane, aby takie parkingi powsta-
ły w naszym mieście. Niestety, rachunek 
ekonomiczny jest bezwzględny. Poten-
cjalny inwestor nie prowadzi przecież 
działalności charytatywnej. Każdy, kto 
zdecyduje się na taką inwestycję musi 
wcześniej poznać listę osób, chcących 
zapłacić za miejsce parkingowe. A do 
płacenia nie jesteśmy już tacy skorzy. 
I tutaj koło zamyka się” – tłumaczy.

Co do jednego naczelnik Maria Pilar-
ska nie ma wątpliwości – daremnie szu-
kać w tym przypadku salomonowego ro-
związania. Daremnie, bo ono po prostu 
nie istnieje. „Rola miasta w kwestii defi-
cytu parkingów jest symboliczna. Ludzie 
muszą zrozumieć, że miejsce parkingowe 
to takie same dobro jak chociażby mie-
szkanie, o które trzeba, często nie bez 
problemów, zabiegać. Na szczęście ta 
świadomość sukcesywnie u nas rośnie” – 
przekonuje. Po chwili dodaje: „Pamiętam 
czasy, kiedy samochód był dobrem luksu-
sowym. A dzisiaj? Proszę zobaczyć, jak 
daleką drogę przeszliśmy”.

Alina Chojecka (PO), przewodniczą-
ca Komisji Gospodarki Komunalnej i Prze-
strzennej, nie ma złudzeń, że brak par-
kingów jeszcze długo będzie problemem 
dyżurnym w naszym mieście. Jednak, jak 
przekonuje, nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby ustalić swoistą hierarchię tych 
miejsc, gdzie brak możliwości zaparko-
wania jest najbardziej uciążliwy. Według 
niej pierwsze miejsce na takiej niefor-
malnej liście bezapelacyjnie należy się ja-
strzębskiemu magistratowi. „Interpela-
cje radnych w sprawie niewystarczającej 
liczby miejsc parkingowych pod Urzędem 
Miasta spływają do prezydenta od dob-
rych kilku lat. Proszę zauważyć, że roz-
wiązanie tego problemu jest – przynaj-
mniej powinno być – obowiązkiem mia-
sta. Petenci pojawiający się w magistra-
cie nie składają tam bowiem kurtuazyj-
nych wizyt, ale załatwiają swoje urzędo-

we sprawy. Przykro mi jako radnej, że 
brak tu dobrej woli ze strony naszych de-
cydentów” – ubolewa. Zdaniem radnej 
jednym z ciekawszych rozwiązań jest 
w tym przypadku podzielenie feralnego 
parkingu na kilka podstref. „Jedna z nich 
zarezerwowana byłaby dla petentów, in-
na dla pracowników magistratu, którzy 
często pracują w terenie, istnieje ponad-
to możliwość korzystania przez tych os-
tatnich z miejsc parkingowych w pobliżu 
miejsca pracy, choć niekoniecznie pod 
samym Urzędem” – tłumaczy. Jednak 
próba wskazania alternatywnych miejsc 
przez radną rozbija się o brutalną rzeczy-
wistość, w której te wszystkie wyma-
rzone miejsca są po prostu zapchane.

Podobnie jak jej przedmówczyni – 
naczelnik Maria Pilarska – jastrzębska 
radna przekonana jest, że jednym z klu-
czy do parkingowego sukcesu w Jastrzę-
biu-Zdroju jest ścisłe współdziałanie 
urzędników z władzami spółdzielni mie-
szkaniowych. „Jednak taki dialog nie mo-
że być prowadzony w sposób sponta-
niczny, od święta. Spotkania robocze obu 
zainteresowanych stron, jeśli mają dać 
efekt w postaci kolejnych miejsc parkin-
gowych, muszą odbywać się regularnie. 
Zresztą, ten postulat podnoszony jest 
przez prezesów jastrzębskich spółdzielni 
nie od dzisiaj” – przekonuje.

A jak sprawy mają się w przypadku 
stref ograniczonego parkowania? „Mam 
tu mieszane uczucia. Ostatecznie niemal 
w każdym zakątku Jastrzębia znajdzie się 
jakiś newralgiczny punkt, stanowiący 
kość niezgody między mieszkańcami da-
nego osiedla a kierowcami ze znajdują-
cego się w pobliżu zakładu pracy. Ow-
szem, przykładowo kopalnia Jas-Mos po-
radziła sobie z tym problemem, wskazu-
jąc nowe miejsca parkingowe. Ale nie 
wszyscy są w takiej komfortowej sytua-
cji” – odpowiada.

Z kolei Marek Wróbel, komendant 
Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju, py-
tany, czy możliwa jest większa aktywność 
jego podwładnych w kwestiach dotyczą-
cych uporządkowania spraw parkingo-
wych w naszym mieście daje negatywną 
odpowiedź. „Jako służba egzekwujemy 
istniejące już przepisy. Nie zajmujemy się 
natomiast ich tworzeniem” – tłumaczy.

Powracając jeszcze do wątku stref 
ograniczonego parkowania. Nie sposób 
oprzeć się wrażeniu, że wypowiadające 
się tej sprawie Maria Pilarska i Alina Cho-
jecka są co najmniej powściągliwe. Oczy-
wiście, takie rozwiązanie nie jest odkry-
ciem Ameryki i nie oznacza w praktyce 
prawa do miejsca parkingowego, ale 
przynajmniej zwiększa nasze szanse na 
jego zdobycie. W tym kontekście warto 
powołać się na kazus jednego z katowic-
kich osiedli, gdzie tamtejsza spółdzielnia 
mieszkaniowa porozumiała się prywatną 
firmą, dając jej prawo do usuwania nie-
prawnie znajdujących się po blokami sa-
mochodów. Wpływy z takiej działalności 
wpływają do kasy firmy, ta zaś czuwa nad 
porządkiem w tej konkretnej strefie ogra-
niczanego parkowania. Już pojawiają się 
głosy, że to rozwiązanie znajdzie kolej-
nych godnych naśladowców. Podobnie 
jak zresztą strefy czasowego parkowa-
nia, tak popularne na Zachodzie. Tłuma-
czenie wszystkiego trudnościami budże-
towymi jest wygodne, bo nie do podwa-
żenia, no i nie trzeba ruszać głową. Łat-
wiej zatem sprowadzić wszystko do szu-
kania mniej lub bardziej rozsądnych 
usprawiedliwień niż postawić na jakieś 
konkretne rozwiązanie. A strefa ograni-
czonego parkowania to może nie idealna 
opcja, ale w tej sytuacji i ona może przy-
nieść sporą ulgę.

Jak na razie więc nie zanosi się na 
parkingową rewolucję w naszym mie-
ście. Mało tego, nie ma widoków choćby 
na powolną ewolucję w tym względzie. 
Jakkolwiek to zabrzmi, jedyna nadzieja 
w zbliżającym się kryzysie. Być może 
zmusi on nas, abyśmy w większym sto-
pniu niż dotychczas zaczęli korzystać 
z dobrodziejstw komunikacji miejskiej? 
A tak poważnie. Nawet gdyby ściągnąć 
do Jastrzębia-Zdroju króla Salomona roz-
łożyłby bezradnie ręce. Widoków na no-
we miejsca parkingowe nie ma, a pot-
rzeby są coraz większe. Konia z rzędem 
temu, kto wskaże tu idealne, czy chociaż-
by zbliżone do ideału, rozwiązanie. Kto 
wie, może tkwi ono w tym, co mówią 
o problemie pani naczelnik i opozycyjna 
radna? Że mentalność. Że trzeba brać 
sprawy w swoje ręce. Że kwestia priory-
tetów. Czas pokaże, któremu z tych roz-
wiązań najbliżej było do tego salomono-
wego.

I Salomon nie zaparkuje

Ü

Ü

Ü

Ü

 A swoją drogą to i tak wielu z nas 

przydałoby się kilkanaście godzin lekcji 

parkowania. Aż mnie szlag trafia jak 

przyjeżdżam po drugiej zmianie na 

osiedle i kołuję kilka minut a w wielu 

miejscach auta stoją praktycznie na 

dwóch miejscach. Przecież wystarczy 

0,5m od drugiego auta żeby swobodnie 

wysiąść. Tak samo ani przed ani za au-

tem nie trzeba mieć 2m odstępu żeby 

swobodnie wyjechać. No ale, rządzi tu 

zasada kto pierwszy ten lepszy.
autor: adrian

Na parkingach blokowych wystar-

czyłoby namalować linie wyznaczające 

miejsca parkingowe. Bo teraz jest tak, 

jak pisze ardian.
autor: rex

Ü

A co z samochodami ktore stoją na 

parkingach kilka miesięcy nie ruszane? 

nikt nimi nie jeździ a miejsca zajmują 

jakieś gruchoty. Przykład: na parkingu 

przy ulicy Turystycznej obok bloku 5-7 

stoi 6 samochodów ktore w ogóle nie 

wyjeżdzaja. Coś z tym trzeba zrobić 

w końcu
autor: ania

autor: drajwer

 Czym sie martwicie za niedługo 

paliwo bedzie po 10 zł to i tak pieszo 

albo na rowerach będziecie zapitalać, 

bo raty za te auta też trzeba będzie 

spłacać, na wszystko nie styknie. Nie-

długo żyje na tym świecie ale na nic lep-

szego w tym kraju bym nie liczył poży-

jemy zobaczymy. Przykre ale prawdzi-

we i niestety bardzo realne.

 Oportunizm i spychologia naczel-

nik Pilarskiej jest dobrze znany i posia-

da już swoją historię. Na petycje miesz-

kańców potrafi przedstawić szereg, 

mało prawdopodobnych, przeciwnych 

argumentów niż zaspakajać żywotne 

potrzeby mieszkańców.
autor: Podatnik

wasze komentarze

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na 

www.jasnet.pl

Sprawa braku miejsc parkingowych powraca jak bumerang. Lista jastrzębskich osiedli i obiektów użyteczności publicznej, które 
zmagają się z tym problemem wydłuża się z każdym dniem i coraz częściej przypomina litanię, w najlepszym wypadku – stronę z książki 
telefonicznej. Fakt, że problem ten dotyczy nie tylko naszego miasta nie stanowi tu zbytniego pocieszenia. Także tłumaczenia, że 
samochodów z każdym rokiem przybywa, a parkingi nie są z gumy nie trafiają do kierowców. Zatem, co dalej z nieśmiertelnym pytaniem: 
„Gdzie parkować?” Do kogo tak naprawdę je adresować? I czy udzielone ewentualnie odpowiedzi zadowolą jeszcze kogokolwiek?
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Po drugie: 
szeroka wizja
Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnospraw-
nych w Jastrzębiu-Zdroju powstał w 1991 r. – wów-
czas jako Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci Niepełno-
sprawnych. Jego podopiecznymi są dzieci i młodzież 
z uszkodzeniami narządu ruchu oraz upośledzeniami 
umysłowymi różnego stopnia. Przez długi czas, bo 
aż do 2001 r., pełnił on funkcję ośrodka rehabilitacyj-
nego i placówki oświatowej. Po tym czasie realizacja 
obowiązku szkolnego przeniesiona została do po-
wstałego w tym samym budynku Zespołu Szkół nr 
10. Jak czytamy na oficjalnej stronie jastrzębskiej 
placówki, wizją DNiR jest: „Dążenie do ciągłego po-
lepszania świadczonych usług, tak aby poziom opie-
ki umożliwiał osiąganie dobrych wyników i zmniej-
szanie wyników niepożądanych, zgodnie z aktual-
nym poziomem wiedzy”. 

Dla tych, którzy nie zorientowali się do końca o co 
tak naprawdę chodzi – krótkie wyjaśnienie. Działal-
ność DNiR obejmuje swoim zakresem terapie zaję-
ciowe, rehabilitację, opiekę medyczna, wyżywienie 
i transport. A wszystko to zgodnie z obowiązującymi 
standardami i w trosce o dobro podopiecznych. Ada-
ptacja do nowych zmienionych przez chorobę wa-
runków życia, pobudzanie rozwoju intelektualnego, 
akceptacja samego siebie, rozwój asertywności 
i empatii, czy zwiększanie poczucia własnej warto-
ści. To tylko niektóre z ambicji ośrodka względem jej 
młodych podopiecznych. 

Aby osiągnąć ten cel placówka stawia na profesjo-
nalną kadrę, posiadającą doświadczenie zawodowe 
i odpowiednie kwalifikacje. Obecnie opiekę nad po-
dopiecznymi placówki, których liczba oscyluje wokół 
pięćdziesięciorga dzieci, sprawuje ogółem 34 praco-
wników DNiR, z czego 16 osób to pracownicy mery-
toryczni, a więc odpowiedzialni bezpośrednio za 
bezpieczeństwo swoich wychowanków ((lekarz, pie-
lęgniarki, rehabilitanci i terapeuci). Dzieci podzie-
lone są na 4 grupy – 3 terapeutyczne i 1 rehabilita-
cyjną. Każda z nich liczy sobie 12 osób, zaś przydzie-
lonych jest do niej po 2 opiekunów, plus jeden pra-
cownik dochodzący. Jak podkreśla pani dyrektor, 
w przypadku jednostki budżetowej, jaką jest Dom 
Nauki i Rehabilitacji nie ma precyzyjnych przepisów 
prawnych co do tego, ile wychowanków powinno 
przypadać na jednego pracownika. „Wciąż czekamy 
na nowe rozporządzenia wykonawcze, które uregu-
lują naszą sytuację” – mówi.

Po trzecie: 
widowiskowa teleportacja
W oficjalnym komunikacie do tego, co wydarzyło się 
na początku października (zob. w wiadomościach 
“Mała uciekinierka” na www.jasnet.pl) dyrektor 
Beata Klimala poinformowała m.in., że „fakt nie-
obecności dziecka na obiedzie stwierdzili pracownicy 
DNiR” oraz że bezpośrednią konsekwencją tego zda-
rzenia było „uszczelnienie procedur wynikających 
z polityki bezpieczeństwa”. A co z samym budyn-
kiem? Czy wejścia i szczególnie wyjścia podopiecz-
nych placówki są monitorowane? Tutaj spotyka nas 
miła niespodzianka w postaci nad podziw precyzyj-
nej odpowiedzi: „Wejścia i wyjścia podopiecznych 
z budynku zajmowanego przez DNiR oraz ZS nr 10 
są pod nadzorem pracowników. Nadzór odbywa się 
przy drzwiach zewnętrznych, jak i na sali dziennego 
pobytu”. Pytanie zatem, co stało się miesiąc temu, 
że ten system ostatecznie zawiódł? Czyżbyśmy mieli 
tu do czynienia z widowiskową teleportacją? Czy 
trzeba mówić w tym przypadku o splocie nieprzewi-
dzianych okoliczności, które ostatecznie dały cierpki 
owoc w postaci oddalenie się z placówki jej podo-
piecznej? Jeśli wszystko jest w najlepszym porząd-
ku, to w czym tkwi problem? Czy aby na pewno tylko 
w dziennikarskiej nadgorliwości?

Po czwarte: 
milczenie jest złotem
Jak się wydaje, główną adresatką wszelkich pytań 
w tej sprawie jest szefująca Domowi Nauki i Reha-
bilitacji dyrektor Beata Klimala, która w ocenie tego 
wydarzenia, jaki i pracy podległej jej placówki jest, 
mówiąc delikatnie, wstrzemięźliwa. (zob. Załącznik2 
– przyp. aut.).

Wśród pojawiających się po 6 października komen-
tarzy pojawiły się także te, które sugerowały jakoby 
to zdarzenie było pokłosiem istniejącego od jakiegoś 
czasu konfliktu między kierującą ZS nr 10 dyrektor 
Anną Hetaman a szefową DNiR. Ta ostatnia pytana 
o koordynację działań między tymi dwoma placów-
kami funduje nam nie lada wysiłek intelektualny: 
„Koordynacja działań między ZS nr 10 a DNiR reali-
zowana jest przez uzupełnianie wolnych godzin 
przed, między zajęciami lub po zajęciach lekcyjnych 
organizowanych w ZS nr 10 o zajęcia z zakresu pie-
lęgnacji, opieki, terapii zajęciowej, rehabilitacji spo-
łecznej, medycznej, aktywizacji niepełnosprawnych 
w środowisku, profilaktyki i promocji zdrowia”. Ufff... 

Zaiste imponująca lista. Niemniej, nawet po jej 
lekturze odpowiedź na pytanie, jak układają się wza-
jemne relacje na linii ZS nr 10-DNiR pozostaje co 
najmniej niejasna. 

Nie oświeci nas także stanowisko dyrektor Beaty 
Klimali w kwestii, czy między tymi dwoma podmio-
tami – ZS nr 10 i podległym jej DNiR – istnieje jakiś 
konflikt kompetencyjny. „Dyrektorzy wyżej wymie-
nionych placówek realizują swoje zakresy obowiąz-
ków zgodnie z zapisami statutowymi” – czytamy 
w oficjalnym stanowisku Domu Nauki i Rehabilitacji. 
Trochę to enigmatyczne, wziąwszy pod uwagę, że co 
prawda tylko nieoficjalnie, ale wciąż słyszy się o kon-
flikcie między dwoma dyrektorkami. Z drugiej stro-
ny, chcących doszukiwać się w odpowiedzi na to os-
tatnie pytanie rozwiązania zagadki z 6 października 
trzeba szybko sprowadzić do parteru. To tylko po-
głoski, ćwierkają o nich jastrzębskie wróble – jakby 
nie patrzeć, mało wiarygodne źródło dla rzetelnego 
dziennikarza. Także dyrektor Anna Hetman oszczęd-
nie zarządza swoimi słowami. Poproszona o komen-
tarz do tej sytuacji, podobnie jak jej przedmówczyni, 
odsyła do statutu podległej jej jednostki. Skoro więc 
wszystko odbywa się zgodnie ze statutami, to skąd 
ta wpadka? Skąd te rozpalające wyobraźnię komen-
tarze? Oj, czego to ludzie nie wymyślą...

Po piąte: 
wysoko ustawiona poprzeczka
A jak to wygląda w przypadku innych ośrodków? Jak 
mówi Dorota Jaromin, dyrektor Wodzisławskiego 
Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci i Młodzieży, 
współczuje każdemu, kto musiał stawić czoła podo-
bnej sytuacji, podkreślając jednocześnie, że jej pla-
cówkę ominęło takie przykre doświadczenie. „Wyni-
ka to poniekąd z faktu zastosowanych u nas rozwią-
zań organizacyjnych. Świadczenia ambulatoryjne, 
jakie świadczymy odbywają się w układzie rodzice-
terapeuta-rodzice, tak że w praktyce przez cały czas 
dzieci są pod dobra opieką. Mamy także grupę tera-
peutyczną, jak ją nazywamy – pobytu dziennego. 
W tym przypadku ciężar odpowiedzialności za bez-
pieczeństwo naszych podopiecznych spoczywa 
oczywiście na pracownikach właściwego zespołu” – 
wyjaśnia. Dyrektor Dorota Jaromin nie wierzy, aby 
sytuacja w jastrzębskiej placówce była spowodo-
wana indolencją tamtejszego personelu. „Poprze-
czka w pracy z takimi dziećmi musi być ustawiona 
wysoko. Nimi po prostu nie sposób nie zajmować 
się” – dodaje.

Podobnie daleka od oskarżycielskiego tonu jest 
Elżbieta Kordiak, dyrektor DNiR w latach 1991-2008, 
która pamięta podobny przypadek z własnej kariery. 
„Przydarzyło mi się to jeden jedyny raz, ale wówczas 
nikomu nie przyszło do głowy, aby budować na tej 
podstawie wizerunek związany z całokształtem dzia-
łalności placówki. Kto wie, być może komuś zależało 
na nagłośnieniu tej sprawy” – zastanawia się.

Po szóste: 
burza w szklance wody
Czy zatem sprawa oddalenia się 11-letniej dziew-
czynki z ośrodka, w którym, przynajmniej teore-
tycznie, znajdowała się pod opieką jego pracow-
ników, to przysłowiowa burza w szklance wody? 

Faktycznie, młoda wychowanka dzięki przytomności 
kierowcy miejskiego autobusu znalazła się po nie-
spełna 40 minutach, ale czy do tej sytuacji miało 
w ogóle dojść? Z drugiej strony, wziąwszy pod uwa-
gę, że był to, jak podkreśla dyrektor Beata Klimala, 
jedyny taki wypadek w ciągu ostatnich trzech lat, 
czy powinien on rzutować na reputację jastrzębskiej 
placówki. Albo inaczej, czy powinien on nadać ton 
komentarzom na temat jej kondycji? To nie jedyne 
pytania w tej sprawie. Na większość z nich nie zo-
stała jak na razie udzielona odpowiedź. Obyśmy nie 
byli zmuszeni odpowiadać na nie znów w aurze 
(taniej?) sensacji. Bo przecież nabieranie wody 
w usta przez kierownictwo Domu Nauki i Rehabilita-
cji może budzić tu uzasadniony niepokój. Czy zapo-
wiedzi wyjaśnienia sprawy, ewentualnie podjęcia 
konkretnych kroków w celu przeciwdziałania podob-
nym sytuacjom w przyszłości nie podziałałyby tu jak 
swoisty balsam? Bo w końcu coś się stało...

Po pierwsze: w zgodzie ze statutem
„W czwartek, 6 października, z mieszczącego się przy ulicy 
Szkolnej Domu Nauki i Rehabilitacji oddaliła się dziewczynka, która 
miała być w tym czasie pod opieką swoich nauczycieli(...)” Tak 
zaczynała się krótka notatka prasowa, która dała początek 
prawdziwej burzy. Komentujący to zdarzenie zaczęli się wręcz 
licytować, kto tak naprawdę zawinił w tej sprawie. Pojawiły się także 
inne pytania. Czy można było zapobiec tej sytuacji? Dlaczego 
w ogóle do niej doszło? I, być może najważniejsze, czy to zdarzenie 
powinno zaważyć na wizerunku całej placówki? Placówki, która, 
warto to podkreślić, obchodzi właśnie 20-lecie swojego istnienia.

Dom Nauki i Rehabilitacji w Jastrzębiu-Zdroju.   Fot. Magdalena Kowolik

wasze komentarze
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 Zapewniam, że to nie jedyna taka sytuacja 
w DNiR. Dzieci z poza powiatu, które uczęszczają 
do tej placówki od września zostały pozbawione 
rehabilitacji, chociaż zgodnie ze statutem powinno 
im się to należeć. Wyrzucone z pod opieki medycz-
nej zostało także niepełnosprawne dziecko z dnia 
na dzień z DNiR z bo rzekomo pielęgniarka nie 
może cewnikować dziecka chociaż przez lata to 
robiła. Urząd Miasta kamufluje te sprawy, może 
w końcu ktoś zainteresowałby się dogłębnie jak 
Pani Dyrektor Klimala traktuje niepełnosprawne 
dzieci i ich rodziców.
autor: rodzic

Ja jak i inni uważam że jest sztucznie napędza-
na nagonka na dyrektorkę! Osobiście uważam, że 
jest ciepłą osobą. Nie raz, nie dwa pomogła mi i in-
nym rodzicom rozwikłać problem. Czuję się w obo-
wiązku i poszanowaniem bronić Pani dyrektor!
autor: RODZIC

  Z przykrością muszę stwierdzić że niestety 
dzieci z poza Jastrzębia są traktowane jako "trę-
dowate", które są tylko niepotrzebnym "balastem" 
w DNiR i jak najszybciej trzeba by było się ich poz-
być- kto nie zna tej sprawy od podszewki ten może 
chwalić Panią Dyrektor DNiR, bo pięknie opowia-
dać to ona naprawdę umie. Jak można pozbawić 
dziecko niepełnosprawne ruchowo rehabilitacji bo 
jest ono z innego powiatu? Niestety Pan Prezydent 
wraz z Panią Dyrektor DNiR już to uczynili- ale 
wszystkie decyzje jakie podejmują podobno mają 
poprawić jakość usług przez nich świadczonych 
i wszystko jest "dla dobra naszych dzieci"- KPINA! 
Zbywają nas tylko - mija już trzeci miesiąc nauki 
a "ta wspaniała kobieta która podobno pomogła 
już tylu ludziom" (jak czytamy w którymś z ko-
mentarzy) nadal tylko mówi, mówi ale nic nie czy-
ni. Jak długo to jeszcze potrwa???
autor: Zainteresowany

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



Urlopy za ponad 2 mln zł

7www.gazeta.jasnet.pl    informacje

Zbilansowana dieta zawierająca odpowiednią ilość 
kalorii, witamin i minerałów to podstawa prawidłowego 
rozwoju naszych pociech. Stereotyp zdrowego, czyli- jak 
kiedyś uważano- pulchnego dziecka odchodzi powoli 
w zapomnienie, natomiast o prawidłowym sposobie ży-
wienia świadczy nie przyrost masy ciała, ale wzrost i roz-
wój organizmu.

Otyłość w dzieciństwie jest szczególnie groźna. Rozwija 
się w wyniku wypełniania komórek tkanki tłuszczowej coraz 
większą ilością tłuszczu bądź wytwarzania większej ilości no-
wych komórek tkanki tłuszczowej. Dla określenia prawidłowej 
masy ciała dla dzieci, jak i dorosłych wykorzystuje się 
wskaźnik BMI. U najmłodszych interpretuje się go w oparciu 
o specjalne siatki centylowe dostępne na przykład u lekarzy 
pediatrów i dietetyków. Najczęstszą przyczyną dodatkowych 
kilogramów u dzieci jest nadmierna w stosunku do zapotrze-
bowania podaż energii w pożywieniu (obfite posiłki, dania 
typu „fast- food”, tłuste, smażone potrawy, słodycze) połą-
czona z siedzącym trybem życia. Dzisiejsza aktywność fizy-
czna dzieci ogranicza się jedynie do zajęć wychowania fizy-
cznego, ponieważ większość czasu zabiera im siedzenie 
przed ekranem komputera czy telewizora.

Warto na początku uzmysłowić sobie błędy, które popełniamy 
w stosunku do naszego dziecka, aby w przyszłości móc temu 
zapobiec. Dzieci często miewają humory, wybrzydzają pod-
czas posiłków. Rodzice z kolei w trosce, by ich pociechy coś 
jednak zjadły, po kilku nieudanych próbach namawiania pod-
dają się.  Proponują wtedy, żeby dziecko zjadło to, na co ma 
ochotę, chociażby sam deser, ciasto czy batonik. To zła meto-
da, bo dzieci błyskawicznie przyzwyczajają się do słodkiego 
smaku i tym bardziej nie mają ochoty na pełnowartościowe 
posiłki. Jeśli nasze pociechy marudzą przy stole, powinniśmy 
zastanowić się również, czy proponowane potrawy nie są 
zbyt monotonne. Jeżeli tak, to popracujmy nad menu. 
Urozmaicone dania dzieci zjadają chętniej.  Jeśli w naszym 
jadłospisie królują zbyt tłuste, smażone posiłki oraz słodkie 
desery, to trudno nam będzie wpoić  dziecku nowe, zdrowe 
nawyki żywieniowe. Dlatego każdą zmianę, trzeba zacząć od 
nas samych-dorosłych. Pociechy obserwując nas, same za-
czną z apetytem jeść pełnowartościowe posiłki. Warto rów-
nież zwrócić uwagę na niezwykle łatwy dostęp dzieci do ła-
koci bogatych w tłuszcze i cukry proste. W  prawie każdym 
domu jest taka „magiczna” szuflada, która zawiera ulubione 
przez maluchów smakołyki. Błędem jest również nagradza-
nie dziecka łakociami za dobre zachowanie czy wyniki w na-
uce. Zdarza się, że słodycze stają się nagrodą za zjedzenie 
na przykład surówki czy zupy. Takie metody uniemożliwiają 
zaszczepienie dobrych nawyków żywieniowych, wpędzając 
nas w błędne koło, w którym ostatecznie i tak triumfują nie-
zdrowe zapychacze. 

Dlaczego rodzice powinni reagować na zbędne kilogramy 
u dziecka? Nadwaga to nie jest tylko aspekt fizyczny, ale 
i psychiczny. Nadwaga i otyłość wpływają na samopoczucie 
u dzieci. Dzieci otyłe są często dyskryminowane i krytyko-
wane, nie tylko przez rówieśników, ale także przez dorosłych. 
Towarzyszy temu niska samoocena, która może mieć trwały 
charakter. Ponadto u dzieci otyłych stwierdza się częstsze niż 
u zdrowych rówieśników występowanie poważnych chorób 
fizjologicznych, takich jak: zbyt szybkie tempo wzrastania i 
dojrzewania, wysoki poziom cholesterolu, cukrzyca, otłu-
szczenie wątroby, kamica żółciowa, nadciśnienie.  

Pamiętajmy, że u około 5% dzieci otyłość towarzyszy innym 
problemom zdrowotnym na przykład chorobom tarczycy czy 
zaburzeniom funkcjonowania układu nerwowego. Dlatego, 
jeśli dziecko tyje bez wyraźnych przyczyn żywieniowych 
i uwarunkowanych stylem życia, koniecznie należy zasięg-
nąć porady lekarskiej.

Jak rodzic może sprytnie wprowadzić do menu malucha zdro-
we pokarmy? Zmuszanie dziecka do spożywania wartościo-
wych produktów najczęściej nie daje efektu. Czasem wręcz 
prowadzi do powstania awersji.  Jeśli nasze dziecko nie lubi 
warzyw, wprowadzajmy je do diety stopniowo.  Możemy do-
dawać je w większej ilości do zupy lub miksować i wprowadzić 
do gulaszów, potrawek, kotlecików mielonych.  Czasem już 
samo ciekawe przygotowanie kanapek, na przykład na 
kształt zwierząt czy kwiatów, działa wyjątkowo zachęcająco. 
Warto  włączać maluchy do prostych prac kuchennych. 

Wprowadzenie diety odchudzającej u dziecka z nadwagą lub 
otyłością przez rodzica nigdy nie jest łatwe. Warto uzgodnić 
menu ze specjalistą do spraw żywienia czy dietetykiem , gdyż 
taki jadłospis musi dostarczać odpowiednią ilość składników 
odżywczych. Dzieci należy odchudzać powoli, by nie wystą-
piła niedokrwistość, niedobory białka, problemy z dojrzewa-
niem płciowym czy zaburzenia koncentracji, a wprowadzając 
zmiany w diecie dziecka na własną rękę może mu bardziej 
zaszkodzić niż pomóc.

Karolina Zając
Dietetyk 

Podczas połączonego posiedzenia ko-
misji Rady Miasta, w dniu 22 listopada, 
na którym omawiano projekt budżetu 
na 2012 rok. Prezydent Marian Janecki 
zwrócił uwagę na to, że istotnym obcią-
żeniem finansowym gminy będzie wy-
płata tzw. rocznego urlopu zdrowotne-
go dla nauczycieli. 

„Tylko w tym roku musieliśmy na ten cel 
przeznaczyć kwotę 2 300 tys. zł. Obec-
nie zauważa się zwiększoną zachoro-
walność wśród nauczycieli, być może 
panuje jakiś wirus, że częściej korzy-
stają oni z urlopu zdrowotnego. Klika 
lat wstecz nie było aż tak wielkiej skali 
tego zjawiska”- mówił prezydent. Rad-
na Bernadeta Magiera stwierdziła, że 

są nauczyciele, którzy tylko czekają, 
aby skorzystać z takiej możliwości. An-
na Toborowicz wskazała, że jest to pro-
blem ogólnopolski i wiąże się z niżem 
demograficznym w szkołach, a więc 
brakiem godzin dla nauczycieli. Radny 
Andrzej Kinasiewicz zwrócił uwagę, że 
nauczyciele korzystają z przysługują-
cych im praw, które są zapisane w Kar-
cie Nauczyciela, aczkolwiek znacząco 
obciążają one budżet gminy. 

Nauczyciel ma prawo do rocznego urlo-
pu zdrowotnego, w czasie którego po-
biera wynagrodzenie w pełnym wymia-
rze, a szkoła musi zapewnić za niego 
zastępstwo.
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 "Obecnie zauważa się zwiększo-
ną zachorowalność wśród nauczy-
cieli" i pewnie większości nauczycieli 
z ZS2? Ja się nie dziwie, skoro nie 
mamy ogrzewania to uczniowie jak 
i nauczyciele chorują ;)
autor: Zbulwersowana

Każdy zawód ma prawa i obo-
wiązki. To jest prawo zapisane w kar-
cie nauczyciela. Prezydentowi może 
się to prawo nie podobać ale musi go 
przestrzegać. Tyle w temacie.
Autor: julia

Już widzę te komentarze... Pre-
zydent doskonale wie, dlaczego jest 
tak, a nie inaczej. Celowo rozdmu-
chuje sprawę. Ciekawe dlaczego nie 
mówi tak głośno o podniesieniu do-
datku za wychowawstwo, albo o zli-
kwidowaniu SKU? Nauczyciele korzy-
stają z czegoś co im się należy i to by-
łoby wszystko w tym temacie. Dodam 
tylko, że rzadko kiedy, zatrudnia się 
kogoś na zastępstwo. Jeśli tylko się 
da to dyr. powinien rozdzielić te go-

wasze komentarze dziny między "swoich"nauczycieli, 
a nie zatrudniać kogoś z zewnątrz. 
Zresztą, wtedy nie musi opłacać ko-
lejnego etatu. Czy dla Jasnetu to na-
prawdę tak ważny temat?
autor: coś w temacie

ÜDlaczego Jasnet nie ma pisać 
w tym temacie, skoro to problem dla 
miasta? Sam pan prezydent wskazał 
przecież jakie to obciążenie dla bud-
żetu i że problem narasta. A komen-
tarze tutaj wskazują że ludzi to rusza. 
Znowu coś zamieść pod dywan i tylko 
pisać o górnikach? Przecież nikt nie 
ma tyle odpoczynku co nauczyciele 
 ciągle im mało.
autor: bolesław

ÜNajwiększe obciążenie budżetu 
miasta powoduje nieudolna działal-
ność Prezydenta i jego świty.
autor: Laik

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

Były dyrektor 
przed sądem
Jak poinformował rzecznik Sądu Ok-
ręgowego w Katowicach sędzia Jacek 
Krawczyk dzisiaj, tj. 16 listopada roz-
począł się proces przeciwko dyrekto-
rom i byłym dyrektorom kilkunastu ślą-
skich szpitali. „Zarzuty o bierne i czyn-
ne przyjmowanie łapówek oraz nie-
przestrzeganie ustawy o zamówieniach 
publicznych postawiono 23 osobom. 
Wśród nich jest były dyrektor Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju Wacław Sz.” - 

Oskarżonym zarzuca się, m.in., że 
przyjmowali korzyści majątkowe od 
przedstawicieli jednej z firm w zamian 
za zamieszczenie w zamówieniach 
publicznych danych technicznych od-
powiadających parametrom urządzeń 
dostarczanych przez tą firmę. 
Korzyści majątkowe z tego procederu 
miały wynieść od 8 tysięcy do ponad 
100 tysięcy złotych. W sumie wysokość 
łapówek określono na kwotę ok. 3 mln 
złotych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.   Fot. Magdalena Kowolik

Projekt budżetu miasta na 2012 rok 
trafił w dniu 15 listopada do Rady Mia-
sta. Teraz radni, podczas posiedzeń po-
szczególnych komisji, mają czas na do-
kładnie przeanalizowanie tego doku-
mentu i ewentualne zaproponowanie 
poprawek. We wtorek, 22 listopada 
prezydent Marian Janecki scharaktery-
zował założenia budżetowe, których 
jest autorem.

Również we wtorek odbyło się połączo-
ne posiedzenie wszystkich komisji Ra-
dy Miasta, podczas którego skarbnik 

Dariusz Holesz przedstawiał założenia 
budżetowe. Jego zdaniem niskie zadłu-
żenie miasta stawia go w dobrej sytua-
cji finansowej. Główną inwestycją, 
według jastrzębskiego magistratu, jest 
droga główna południowa. Pewnym 
niebezpieczeństwem dla budżetu na 
przyszły rok może być ewentualny 
zwrot podatku pobranego przez miasto 
z tytułu użytkowania podziemnych wy-
robisk górniczych oraz zlokalizowa-
nych w nich obiektów budowlach.
„Ostateczne rozstrzygnięcia jeszcze nie 
zapadły. Póki, co mamy na razie jedy-

nie wyrok Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w sprawie zwrotu pobra-
nego podatku przez gminę Ornonto-
wice na rzecz Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej” - uzasadniał prezydent. 

Ostateczny kształt budżetu zależy od 
radnych, którzy podczas posiedzeń na 
komisjach przeanalizują szczegółowe 
zapisy tego dokumentu. Przewodni-
czący Komisji Skarbu Rady Miasta Ja-
nusz Tarasiewicz zapowiedział inten-
sywną pracę radnych nad przedłożo-
nym projektem.

Prace nad budżetem trwają

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
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Był rok 1995, wówczas pani Elżbieta Kordiak 
pełniła funkcję dyrektora Domu Nauki i Rehabilitacji 
w Jastrzębiu-Zdroju. Swoją karierę zawodową zwią-
zała z pracą z tymi najsłabszymi, czasem niezrozu-
miałymi i pozostawionymi samym sobie, czyli nie-
pełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. „Wtedy 
jeszcze widok na ulicy dziecka, czy dorosłego na 
wózku inwalidzkim lub mającego widoczne schorze-
nia ruchowe budził zdziwienie. Ludzie nie wiedzieli, 
jak zachować się wobec takich osób. Natomiast 
rodzice takich dzieci często czuli bezradność, bo byli 
pozostawieni sami sobie. Wtedy, wraz z grupą ro-
dziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, po-
stanowiliśmy powołać do życia stowarzyszenie. 
Chcieliśmy pokazać społeczeństwu, że nasi podopie-
czni są tacy sami, jak my i że działając razem, 
możemy zrobić wiele dobrego – wspomina pani 
Kordiak, prezes Stowarzyszenia. 

Grupa zapaleńców z panią dyrektor na czele nie 
liczyła swojego czasu i rzuciła się w wir pracy w Sto-

warzyszeniu. „Uznaliśmy, że to, co oferujemy ucz-
niom w szkole to za mało. Ważne są zajęcia lekcyjne, 
rehabilitacja, ale to nie wszystko. Wiedzieliśmy, że 
warto, by nauczyć się jak można racjonalnie spędzać 
wolny czas. Dzieci nie mogły wyjechać na wakacje, 
na standardowe kolonie. Trzeba było coś z tym zro-
bić i dlatego powołaliśmy nasze Stowarzyszenie. 
Jego założeniem była współpraca nauczycieli, rodzi-
ców i pozostałych członków rodzin” – mówi przewo-
dnicząca.

„Sprawni Inaczej” na co dzień korzystają z goś-
cinności Domu Nauki i Rehabilitacji, gdzie spotykają 
się w świetlicy. Z zajęć, jakie są im oferowane mogą 
korzystać zarówno uczniowie, jak i absolwenci szko-
ły. A jest naprawdę w czym wybierać. Ich opiekuno-
wie to wykwalifikowana kadra. Pod jej okiem podo-
pieczni Stowarzyszenia malują, rysują, śpiewają, 
Nie tylko słuchają muzyki, ale nawet tańczą, wyko-
nują najbardziej fantastyczne prace plastyczne. Są 
stałymi bywalcami spektakli teatralnych i operetko-

wych. To wszystko określa się fachowo, jako arte-
terapia, czyli oddziaływanie na człowieka poprzez 
sztukę. „Nasze dzieci i młodzież to naprawdę wra-
żliwi ludzie. Przemawia do nich piękno muzyki, sztu-
ki. Obserwując ich widzę, jak mocne są ich doznania 
związane z wizytą w teatrze czy kinie. Widzę, jak po-
dopieczni czekają na te wyjazdy, jak jest to dla nich 
ważne” – mówi pani Kordiak. 

Dzieciaki ze stowarzyszenia wyjeżdżają także na 
konie. Wielką frajda jest dla nich spoglądanie na 
świat z grzbietu wierzchowca. Bardzo lubią obcować 
ze zwierzętami. Nie jest im obce środowisko wodne, 
gdyż dwa razy w tygodniu uczestniczą w rekreacyj-
nych zajęciach na pływalni w Połomi. Wielu z nich to 
już doskonali pływacy. Uwielbiają również wycieczki 
do parku wodnego w Wiśle. Niektórzy mogliby go-
dzinami nie wychodzić z wody i pląsać w niej niczym 
delfiny. Tradycją stały się wyjazdy w najdalsze za-
kątki naszego kraju, na przykład nad Bałtyk, w góry 
(Zakopane, Krynica, Muszyna, Góry Opawskie, Kot-
lina Kłodzka) i nasze najbliższe strony – Beskidy 
(Zawoja. Wisła, Żywiec) i jeziora – Augustów, Prze-
łazy. A w Jastrzębiu dzieci chętnie biorą udział w fe-
stynie z okazji Dnia Osoby Niepełnosprawnej, który 
odbywa się w Parku Zdrojowym. 

„Robimy, co możemy żeby dzieci i nasi absol-
wenci żyli pełnią życia, aby doznali chwil radości i po-
czuli się akceptowani, lubiani, kochani. W pracy To-
warzystwa z zaangażowaniem uczestniczą rodzice, 
ale i rodziny naszych podopiecznych. Dzięki temu 
następuje integracja naszego środowiska. Ludzie się 
przekonują do siebie, poznają, podejmują wspólne 
przedsięwzięcia. Mają czas na chwilę rozmowy, po-
dzielenie się swoimi troskami i radościami. Czują, że 
nie są sami, że mają kogo poprosić o pomoc, mają 
też z kim się cieszyć” – opowiada pani Kordiak. 

Ludzie z niepełnosprawnością intelektualną lub 
ruchową muszą, w większym, bądź mniejszym sto-
pniu radzić sobie z życiem, z problemami dnia co-

dziennego. Właśnie z myślą o tym organizowane są 
dla nich treningi zachowań w miejscach publicznych. 
Idą wtedy „w miasto” razem ze swoimi opiekunami. 
Uczą się, jak nadać list na poczcie, kupić i skasować 
bilet w autobusie, zamówić ulubiony przysmak w re-
stauracji, czy po prostu poradzić sobie na zakupach 
w dużej galerii handlowej. Muszą też zapytać o dro-
gę do domu lub poprosić mundurowego o pomoc. 
„To są zajęcia, które uczą, jak funkcjonować w spo-
łeczeństwie, jak sobie radzić. Ale ta nauka opiera się 
na praktycznym działaniu, bo w taki sposób najlepiej 
się zapamiętuje i – muszę przyznać – przynosi to do-
skonałe efekty. Z dumą patrzę, kiedy dziecko, czy 
dorastająca młoda osoba potrafi coraz więcej i nie 
boi się wyjść z domu” – mówi pani Kordiak. 

Stowarzyszenie „Sprawni Inaczej” robi wiele dla 
środowiska osób niepełnosprawnych ruchowo i inte-
lektualnie. Przede wszystkim uczy ich aktywności 
i samodzielności ,pokazuje im, że można żyć piękniej 
i radośniej. Radość, przeżywanie piękna sztuki lub 
przyrody, a do tego w towarzystwie przyjaźnie na-
stawionych ludzi, jest naprawdę cudowne i może te-
go doświadczać każdy człowiek bez względu na to, 
czy jest, czy nie jest niepełnosprawny. Od dwóch lat 
w dziele rozwijania aktywności społecznej dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnej wspiera Towarzystwo 
Fundacja PZU. Towarzystwo drugi już rok jest zwy-
cięzcą ogólnopolskich konkursów organizowanych 
przez Fundację PZU. Obecnie Towarzystwo realizuje 
projekt pod nazwą „Rozwój aktywności, drogą do 
samodzielności.”

Każdy, kto chce dołączyć do grona pozytywnych 
zapaleńców ze Stowarzyszenia ma otwarte drzwi. 
Możliwości jest wiele, od bezinteresownej pracy na 
rzecz innych po wspieranie finansowe. Ważne, aby 
umieć być z drugim człowiekiem i poświęcić mu na-
leżytą uwagę, w miarę możności wspomóc rzeczowo 
lub dobrym słowem.

Sprawni, aktywni, wrażliwi
Wspólne wycieczki do kina, teatru, na basen, wypady 
w góry. Uśmiechnięte twarze dzieci i młodzieży, a nawet 
dorosłych są najlepszą recenzją działalności Stowarzy-
szenia „Sprawni inaczej”. Jego założyciele postawili 
sobie za cel umożliwienie swoim podopiecznym pełnię 
życia w społeczeństwie. Uznali, że osoby niepełnospra-
wne ruchowo i intelektualnie mają prawo do szczęścia, 
radości, doświadczania takich samych uczuć, jak 
wszyscy ludzie. Niepełnosprawni wcale nie muszą żyć 
w domu, odgrodzeni od świata "wysokim murem", po-
grążeni w samotności i smutku.

Elżbieta Kordiak



9www.gazeta.jasnet.pl    publicystyka

Jastrzębska Konfrontacja Brzmień
Powagi fokus gdzieś zanika, powagę niszczy zmysł, technika. Teraz doświadczysz tylko dźwięku… oto hipnoza 
strunowego muzyka.W tych kilku poprzedzających słowach można określić atmosferę, jaka panowała przed Finałem 
Jastrzębskiej Konfrontacji Brzmień. Było tajemniczo, intrygująco, trwała „cisza przed burzą”. Zespoły zapewne 
w skupieniu przygotowywały się do finałowego koncertu, od którego zależało zwycięstwo, którejś z trzech kapel.

Fot. Kamil Spodniewski Sklerose i JAMA.   Fot. Kamil Spodniewski
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Polak, Czech
dwa bratanki

Pomysł nawiązania współpracy powstał w 1995 
roku. Wtedy to, z inicjatywy ówczesnego dyrektora 
szkoły Tadeusza Skubisa, przy udziale Ryszarda Su-
pernaka, rozpoczęto starania, aby czeska i polska 
szkoła mogła wymieniać się doświadczeniami na 
szerokiej niwie. Jak wspomina dyrektor Grzegorz 
Węgliński, który od początku był w grupie organi-
zującej te działania, początkowo wymiany dotyczyły 
głównie nauczycieli „Pojechaliśmy do nauczycieli 
z czeskiej strony, aby omówić zasady tej współpracy. 
Odbyła się również rewizyta i tak zaczęliśmy organi-
zować wspólne spotkania. Polegały one na wymia-
nie spostrzeżeń dotyczących obu placówek”.

Z czasem spotkania kadry nauczycielskiej zmie-
niły się w licznego rodzaju wydarzenia, w których 
prym wiodły dzieci. Działania, mające na celu zbli-
żenie się podstawówek, usystematyzowały się. Obe-
cnie z inicjatywą różnego rodzaju eventów wycho-
dzą nie tylko nauczyciele, ale również rodzice i dzie-
ci. W ciągu 16 lat współpracy, tradycją stały się wy-
darzenia, które jednoczą polskich i czeskich ucz-
niów. „W ciągu roku spotykamy się kilka razy, jednak 
stałymi punktami są z pewnością spotkania na na-
szej Wigilii, Koncert Noworoczny w Hawierzowie, za-
wody sportowe organizowane zarówno u nas, jak 
i w Czechach. Do tego trzeba doliczyć różnego ro-
dzaju festyny, tak więc wychodzi tych spotkań na-
prawdę sporo” - wyjaśnia Grzegorz Węgliński.

Wagą partnerstwa, zwłaszcza tak wieloletniego, 
jak w przypadku obu szkół, są nie tylko oficjalne 
kontakty, ale również te bardziej osobiste. Po 16 la-

tach wspólnych działań, również w przypadku obu 
placówek można mówić o zawiązaniu się prawdzi-
wych przyjaźni. Dyrektor placówki Grzegorz Węgliń-
ski cieszy się, że niektóre kontakty wychodzą poza 
szkoły i formalne układy, a społeczność szkolna pod-
trzymuje nawiązane na skutek wymiany kontakty 
również na gruncie prywatnym.

Niewątpliwym plusem, umożliwiającym tak czę-
ste wizyty, jest bliskość Hawierzowa. Dzięki temu, 
istnieje opcja szybkiego kontaktu, nie tylko za po-
mocą telefonów czy maili, ale również osobistego. 
Pobliskie położenie ma również inne walory.
„Pokazujemy dzieciom, że mimo iż to inny kraj, to 
jednak ludzie tam są tacy sami, mają podobne pro-
blemy do naszych, w podobny sposób je rozwiązują” 
- wyjaśnia Grzegorz Węgliński.

Inne korzyści płynące z nawiązania przyjaciel-
skich kontaktów z czeską szkołą podstawową to 
z pewnością możliwość wymiany doświadczeń, za-
równo na polu dydaktycznym jak i wychowawczym. 
Obserwacja wzajemnych metod pracy pomaga 
w usprawnieniu działalności każdej z placówek. Jed-
nak jak wyznaje Grzegorz Węgliński, różnic w pro-
wadzeniu zajęć nie ma zbyt wiele. Za to można za-
uważyć, że współpracująca z 19-stką, czeska szkoła 
jest zdecydowanie lepiej wyposażona w różnego ro-
dzaju elektroniczne pomoce dydaktyczne.

Działania spajające polską i czeską podstawów-
kę, nie opierają się tylko i wyłącznie na zawodach 
sportowych czy koncertach. Dzieci z obu krajów 

miały okazję uczestniczyć we wspólnej lekcji języka 
angielskiego, podczas której bez problemów doga-
dywały się z kolegami. Dyrektor Grzegorz Węgliński 
podkreśla, że problemów z komunikacją nie ma zu-
pełnie. „Nasze dzieci podczas wyjazdów do Czech 
bez problemu rozmawiają z rówieśnikami. Bardzo 
łatwo przychodzi im porozumiewanie się w języku 
czeskim”. Potwierdził to zorganizowany ostatnio 
w 19-stce dzień czeski, podczas którego, oprócz 
licznych zmagań sportowych, prezentacji oraz przy-
smaków rodem z Czech, dzieci mogły również po-
pisać się znajomością czeskiego w specjalnie przy-
gotowanych konkurencjach.

W najbliższym czasie, w ramach długoletniej 
współpracy, uczniowie z SP nr 19 przyjmą gości na 
tradycyjnej Wigilii, podczas której Czesi będą mieli 
okazję spróbować tradycyjnych polskich dań oraz 
wspólnie odśpiewać kolędy. Okazuje się, że poprzez 
żywe kontakty z Polską, nasze kolędy nie są im cał-
kiem obce dzieciom z zaolziańskiej podstawówki. 
Czas na rewizytę również już wkrótce, ponieważ 
Czesi co roku organizują Koncert Noworoczny, pod-
czas którego mogą pochwalić się wspaniale wykony-
wanymi pieśniami. Natomiast jeśli chodzi o szersze 
plany związane z kontaktami z czeskim partnerem, 
są one również dokładnie określone „Chciałbym 
zaangażować w naszą współpracę więcej młodych 
nauczycieli, tak aby wnieśli do naszych działań coś 
nowego. W planach jest również napisanie projektu 
na dodatkowe środki, które pozwolą nam uatrakcyj-
nić dotychczasowe działania”- wylicza Grzegorz 
Węgliński.

Do tej pory, Szkoła Podstawowa nr 19 w Jastrzębiu-
Zdroju, wydarzenia, organizowane w ramach pol-
sko-czeskiej współpracy, finansuje z własnego bud-
żetu. Dzieci, a w zasadzie ich rodzice, uczestniczą 
tylko w opłacie przyjazdu do pobliskiego Hawie-
rzowa – resztę atrakcji zapewniają obie szkoły. A jest 
ich bez liku. „Podczas wizyt czeskich uczniów u nas, 
staramy się zabierać dzieci w ciekawe miejsca 
w okolicy naszego miasta. Podobnie sytuacja wyglą-
da w momencie odwiedzin naszych dzieci w Hawie-
rzowie” - oznajmia dyrektor SP nr 19

O tym, że współpraca przebiega w jak 
najlepszych warunkach zapewnia nie tylko kadra SP 
nr 19 ale również członek Rady Rodziców z czeskiej 
podstawówki, Ivana Sobolova, która odwiedziła jas-
trzębską szkołę z okazji organizowanego tam dnia 
czeskiego. „ Bardzo nam się tutaj podoba. Cieszymy 
się, że nasze dzieci mogą przyjeżdżać tutaj do was, 
do Polski, a wasze dzieci mogą ich odwiedzić w Cze-
chach”.

Wiele szkół ma kontakty z partnerskimi placówkami 
z zagranicy. Szczególnie ważne są jednak  kontakty 
z sąsiadami, które dzięki bliskości, mogą przekształ-
cać oficjalne spotkania w długotrwałą współpracę, 
a nawet osobiste przyjaźnie. Są to nasi najbliżsi są-
siedzi i tutaj europejska zasada, że granice powinny 
łączyć a nie dzielić, jest szczególnie bliska do zasto-
sowania. I dobrze, że są takie szkoły jak 19-stka, 
które je w pełni wprowadzają w życie.

Około 25 kilometrów dzieli Jastrzębie od Hawierzowa, miejscowości w powiecie 
Karwina w Czeskiej Republice. To prawie tyle co do Rybnika. To po sąsiedzku, ale już 
za granicą, choćby nawet bliską. Czy ta granica, nawet jeśli już tylko formalna, może 
być barierą nie do pokonania? SP nr 19 pokazuje, że nie. Bo właśnie ta szkoła od 16 
lat współpracuje z zaprzyjaźnioną podstawówką właśnie z czeskiego Hawierzowa.

Samochód marki PEUGEOT 206 za sumę ok. 
40 tys. zł trafił do przeciętnej, jastrzębskiej rodziny, 
jak sama przyznała laureatka loterii. Do pani Haliny 
Wojak, mieszkanki naszego miasta, uśmiechnęło się 
szczęście w loterii, którą zorganizowała Galeria 
„Zdrój”. 

Wielki finał „Magicznej loterii”, 20 listopada, 
zgromadził w galerii tłumy ludzi, którzy mocno wie-
rzyli w łut szczęścia w losowaniu. A stawką było nie 
byle co, bo nowiusieńki, czerwony samochód marki 
PEUGEOT 206. Wcześniej jednak Omenaa Mensah 
przy pomocy „sierotki” rozlosowała 20 bonów na za-
kupy w Galerii „Zdrój” na sumę 200 zł każdy. Później 
do jednego ze szczęśliwców trafiła konsola do gier, 
a na sam koniec pozostawiono nagrodę główną – 
samochód.

Kluczyki do samochodu, no i oczywiście sam pojazd 
trafił do pani Haliny Wojak. „Naprawdę nie spodzie-
wałam się, że główna nagroda przypadnie właśnie 
mnie. Chociaż wewnętrznie coś mi mówiło, że 
szczęście się do mnie uśmiechnie. Oczywiście bę-

dziemy, wraz z całą rodziną, korzystali z tego sa-
mochodu. Bardzo się cieszę, ponieważ nigdy w życiu 
nic nie wgrałam. Nie marzyłam nawet, że zdobędę 
aż taką nagrodę” - mówiła.

Wylosowała samochód

15 listopada, w Komendzie Miejskiej Policji 
miało miejsce uroczyste ślubowanie. W szeregi 
jastrzębskiej policji wstąpiło pięciu nowych funkcjo-
nariuszy.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom 
podejmowanych obowiązków policjanta..." - takimi 
słowami rozpoczynali ślubowanie nowi funkcjona-
riusze. Przysięgę wiernej służby przyjął Zastępca 
Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu-Zdroju 
kom. Krzysztof Czaja. 

Zaprzysiężenie nie oznacza jednak, że nowi po-
licjanci od zaraz zaczną pracować w Komendzie 
Miejskiej Policji. Najpierw czeka ich kilkumiesięczne 
szkolenie. Jest to pierwszy etap służby w policji. 
W trakcie jego trwania, młodzi adepci będą pozna-

wać tajniki policyjnej służby oraz związane z nią za-
gadnienia prawne. Po pozytywnym przejściu 
szkolenia, policjanci zasilą szeregi Wydziału Prewen-
cji w jastrzębskiej jednostce.

Zasilą szeregi policji
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Z niepokojem obserwujemy pogarszają-
cy się stan infrastruktury w naszym osie-
dlu Pionierów. W jakimś stopniu przekła-
da się to na interwencje jego mieszkań-
ców, którzy zaczynają dostrzegać tą róż-
nicę w odniesieniu do innych osiedli na-
szego miasta. Z natury rzeczy jesteśmy 
zmuszeni idąc do pracy, szkoły czy też na 
spacer codziennie korzystać z chodników 
i schodów znajdujących się na naszym 
terenie. Jednak codzienne przechodze-
nie chodnikiem, który nie nadaje się do 
chodzenia oraz omijanie tych samych 
dziur może doprowadzić nawet spokoj-
nego człowieka do frustracji.

Członkowie zarządu osiedla w dniu 
4.11.2011 wyszli w teren z przyrządem 
do mierzenia odległości. Skrupulatnie 
odmierzyli długość wszystkich chodni-
ków, które są w Osiedlu Pionierów do wy-
miany. Mowa jest oczywiście o chodni-
kach będących w administracyjnym za-
rządzie Urzędu Miasta. Z pomiaru wy-
szło, że łączna ich długość wynosi 2255,1 
metrów o różnej szerokości. Nie wlicza-
my do tego fatalnego wyglądu chodni-
ków dawnej ,,Trójki” wraz z okolicą bu-
dynków komunalnych, który to teren jest 
sprytnie schowany za żywopłotem. Do-
konany pomiar wskazuje na skalę pro-

blemu Osiedla Pionierów. Dodatkowo ob-
raz całości dopełnia bałagan pozosta-
wiany przez firmy prowadzące prace na-
prawcze na obiektach infrastruktury 
miejskiej. W tym przypadku widoczna 
jest pobłażliwość dla tych firm, które 
powinny doprowadzić teren do stanu 
z przed usuwania awarii.

Dla pełnego obrazu przedstawiamy peł-
ne wyniki pomiarów na poszczególnych 
ulicach:

Mazowiecka poniżej Łowickiej
– 635,8 m od strony Pionierów,
Mazowiecka powyżej Łowickiej 
– 102 m od strony Pionierów,
Kaszubska 

582,8 m bez krótkiego odcinka, 
który został wymieniony,
Pomorska 
– 152 m od strony wylotowej,
Warmińska
– 503,5 m jest to teren w ogóle 
zapomniany,
Mazurska 
– 78 m naprzeciw SP-5,
Arki Bożka
– 201 m oczywiście od strony Pionierów.

Zarząd Osiedla Pionierów

– 

„Prezydent miasta Marian Janecki został 
odznaczony za zasługi w dziedzinie wy-
nalazczości. Ceremonia dekoracji odbę-
dzie się 18 listopada w Urzędzie Saint 
Josse w Brukseli. Okazją do nadania od-
znaczeń są organizowane rokrocznie 
Międzynarodowe Targi Wynalazczości, 
Badań Naukowych i Nowych Technik 
„BRUSSELS INNOVA”. W siedzibie Urzędu 
Saint Josse wręczy je burmistrz Jean De-
mandez w asyście Florent Godin, prezesa 
Targów.

Celem odznaczeń jest uhonorowanie 
osób i instytucji, których działalność 
przyczynia się do rozwoju wynalazczości, 
promocji wynalazków i innowacji oraz 
wdrożeń. Z wnioskiem o nadanie prezy-

dentowi Jastrzębia-Zdroju odznaczenia 
wystąpili dyrekcja i uczniowie Zespołu 
Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego 
poprzez firmę Eurobusiness – Haller. 
"Prezydent miasta cały czas wspiera 
działalność innowacyjną naszej szkoły, 
dzięki czemu możemy brać udział w świa-
towych konkursach i promować miasto 
Jastrzębie-Zdrój " - wyjaśnia Jerzy Mad-
uzia, dyrektor Zespołu Szkół nr 6.

Obecnie uczeń i absolwenci szkoły: 
Janusz Stulfig, Michał Walczak i Marcin 
Kiwak, a także dyrektor Jerzy Maduzia, 
jego zastępca Krzysztof Smyczek oraz 
nauczyciel Sylwia Kalita Suska biorą 
udział w Międzynarodowych Targach Wy-
nalazczości, Badań Naukowych i Nowych 

Technik „BRUSSELS INNOVA”, gdzie pre-
zentują projekt pn. „Neutralizator paliw”.

Przypomnijmy, że uczniowie oraz na-
uczyciele z Zespołu Szkół nr 6 od lat biorą 
z powodzeniem udział w różnych targach 
w kraju i na świecie. W kwietniu tego ro-
ku w Paryżu „Portal Innowacyjnego Te-
chnika” z Zespołu Szkół nr 6 zdobył III 
miejsce w konkursie „Concours Lépine”. 
Uczniowie Sobieskiego wystawiali tam 
swoją pracę „Portal Innowacyjnego Te-
chnika”, w skład którego wchodzą: „Pro-
jekt życia”, „Komputerowy system agen-
towy wspomagający kreatywność w po-
dejmowanie decyzji w inwestycjach gieł-
dowych”, „Multimedialne Laboratorium 
Wysokich Napięć” oraz „YCA-FC”.

2255 metrów 
do normalności

Ü

Ü

 Nie prościej i taniej byłoby posta-
wić tabliczkę z napisem - BRAK PRZEJ-
ŚCIA DO ODWOŁANIA? Ogrodzić dru-
tem kolczastym i barierką metalową. 
I poczekamy do ODWOŁANIA... tylko 
kogo ?
autor: brak przejścia

Jechałem dzisiaj przez Szeroką na 
Borynię. Chodniki wszystkie mają zro-
bione, melioracje wzmacniają płytami 
betonowymi i bardzo dobrze że to ro-
bią. Ale pozostaje pytanie dlaczego robi 
się tylko na jednych osiedlach a na dru-
gich jest kompletna ruina. Kto nad tym 
panuje i zleca wykonanie tych robót. 
Coraz częściej myślę że moja decyzja 
w wyborach samorządowych była po-
myłką.
autor: Antoni

Ü

Dobrze ze są tacy ludzie i pokazu-
ją, że jest sporo do zrobienia!
autor: vipre

wasze komentarze

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na 

www.jasnet.pl

W ślubnym stylu
Hotel "Dąbrówka", w  niedzielę (13.11.), 
zamienił się w centrum ślubne. Było to 
możliwe dzięki Targom Ślubnym, które 
zostały zorganizowane w "Dąbrówce".

Podczas Targów Ślubnych w "Dąbrówce" 
można było zauważyć głównie młode pa-
ry, które szykują się do swojego wielkie-
go dnia. Na wejściu, kobiety otrzymywały 
żółtą różę, z którą zwiedzały wszystkie 
stanowiska Targów Ślubnych. Zaintere-
sowanie wzbudzały stoiska z sukniami 
ślubnymi, garniturami czy biżuterią. 
W trakcie trwania imprezy przyszłe pan-
ny młode mogły wypróbować ślubny ma-
kijaż czy wymyślne fryzury. Nie zabrakło 

również stoisk z tortami weselnymi, które 
kusiły swoim wyglądem. Ekspozycje za-
wierały najmodniejsze ciasta tego se-
zonu, nie zapomniano również o słodkich 
upominkach dla gości. Przed Hotelem 
"Dąbrówka" błyszczały wypolerowane li-
muzyny, które można wynająć na ten wy-
jątkowy dzień. Trzeba przyznać, że im-
preza okazała się strzałem w dziesiątkę, 
co potwierdzali licznie zgromadzeni 
goście.
"Bardzo fajny pomysł. Sama mam w 
planach niedługo wyjść za mąż, więc nie 
mogło mnie tutaj zabraknąć" – oznajmiła 
Katarzyna, która na Targach Ślubnych 
pojawiła się ze swoim narzeczonym.

Prezydent odznaczony za wynalazczość
Ü

Ü

 Panie dyrektorze, w jaki konkretny 
sposób prezydent wspiera innowacyjną 
działalność waszej szkoły ?
autor: Ciekawy 

Wystąpienie dyrektora szkoły 
o przyznanie nagrody dla prezydenta 
jest doskonałym wzorem wiernopod-
dańczości i służalstwa. A młodym lu-
dziom gratulujemy osiągniec i życzmy 
dalszych sukcesów w dziedzinie wyna-
lazczości. A podpinanie się polityków 
pod Wasze sukcesy jest odrażające.
autor: brawo mlodzież

Ü

Gratuluję młodzieży, nauczycielom 
a także Panu Prezydentowi, bo to On 
reprezentuje nasze miasto.
autor: Nina

wasze komentarze Ü Masz rację. Już dawno należało 
zmienić nazwę miasta ku Jego czci. Na 
przykład Marianogród lub co najmniej 
Janecki-Zdrój. Wtedy nawet tablic reje-
stracyjnych nie trzeba zmieniać. Gratu-
lacje dla nauczycieli i uczniów ZS nr 6.
autor: Do Niny

Marian Janecki wynalazł m.in. ni-
welator miejskich pieniędzy, biodegra-
dowalne ulice i chodniki a także super 
mocny klej do przyklejania tylnej części 
ciała do stołka. Czym by była nasza cy-
wilizacja bez Niego.
autor: Berber 

Ü

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na 

www.jasnet.pl
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Sic transit gloria mundi...

Przez te czternaście lat kibice z okolicznych 
miast zazdrościli Wodzisławiowi ekstraklasy. Zupeł-
nie słusznie zadawano pytanie: „Jak oni to robią?”. 
Odra zawitała do ekstraklasy, gdy w lidze grały kluby 
z Wronek i Pniew, Widzew Łódź walczył w Lidze Mis-
trzów, a Marek Citko pokonywał Davida Seamana na 
Wembley. Epoka. W czasie pobytu Odry Wodzisław 
na najwyższym poziomie rozgrywkowym Polska 
zdążyła wejść do NATO i UE, reprezentacja zdołała 
awansować na mundial do Korei i Japonii oraz Nie-
miec, a także na Euro do Austrii i Szwajcarii. Swego 
czasu obok Legii i Wisły była jedynym klubem, który 
nie spadł z ekstraklasy od 1996 roku. Malejąca z se-
zonu na sezon frekwencja na stadionie przy Bogu-
mińskiej zupełnie nie przeszkadzała działaczom 
w składaniu drużyny i kadry trenerskiej na poziomie 
drugiej połowy ligowej tabeli. A przecież na przeło-
mie wieków Odra Wodzisław była najlepszą drużyną 
z województwa. Swego czasu była nawet mistrzem 
rundy jesiennej. W Wodzisławiu przegrywały Wisła 
i Legia. Odradzali się piłkarze, tacy jak Grzegorz Ra-
siak, Łukasz Sosin, Piotr Rocki czy Marek Sagano-
wski. 

W tym samym czasie GKS Jastrzębie walczył 
rozpaczliwie o utrzymanie w trzeciej lidze. Spadł 
nawet do czwartej. Upokorzeniem była konieczność 
rywalizacji z rezerwami przeciwnika z sąsiedniego 
miasta, które zakończyły się remisami. W bramce 
Odry II grał wówczas Mariusz Pawełek, który później 
zrobił całkiem niezłą karierę. Mimo tego, że przy 
Harcerskiej w trzeciej lidze bywało więcej ludzi, niż 
w ekstraklasie przy Bogumińskiej na pierwszej, to 
właśnie Wodzisław stał się piłkarską wizytówką Sub-
regionu Zachodniego, co oczywiście niespecjalnie 
podobało się mieszkańcom sąsiednich miast, z któ-
rych Odra „wyciągała” najlepszych zawodników. Coś 
zmieniło się w 2007 roku, gdy GKS Jastrzębie zawitał 
do drugiej ligi po pamiętnym spotkaniu z GKS Kato-
wice. W ciągu dwóch sezonów, które wszyscy kibice 
piłki nożnej w Jastrzębiu mają jeszcze w pamięci, 
przy Harcerskiej zagrały Śląsk Wrocław, Arka Gdy-
nia, Widzew Łódź czy Zagłębie Lubin. A potem... 
sprawa się rypła. Gdy Odra rozpaczliwie, bo rozpa-
czliwie, ale jednak, utrzymywała się w ekstraklasie, 
w Jastrzębiu myślano o klasie B. Pomysł został za-
rzucony, a klub po nieotrzymaniu licencji spadł do 
drugiej ligi. Następnie przestał istnieć, a niezbyt ła-
dnie pachnące sprawy ciągną się obecnie za byłymi 
działaczami klubu oraz kilkoma urzędnikami. W tym 
samym czasie Odra pod rządami Dariusza Koziel-
skiego zagrała va banque. Sprowadziła Arkadiusza 
Onyszkę, Brasilię, Mauro Cantoro i paru innych zna-
nych piłkarzy. Mimo to klub po czternastu latach 

spadł z ekstraklasy. W drugiej lidze nie było lepiej. 
Pod koniec sezonu piłkarze Odry mieli problemy 
z możliwością wyjazdu na kolejne mecze. Rok po 
upadku piłki w Jastrzębiu, to samo stało się w Wo-
dzisławiu. 

O ile jednak nowy klub piłkarski w Jastrzębiu 
Zdroju zagrał dzięki zręczności działaczy w lidze ok-
ręgowej, czyli na szóstym poziomie rozgrywkowym 
(i obecnie jest w lidze czwartej), o tyle Klub Piłkarski 
Odra 1922 Wodzisław zaczął od nowa, kopiąc się 
z rezerwami Gwiazdy Skrzyszów czy KS 27 Gołko-
wice. To był naprawdę spadek z wysokiego konia. 
Dziś na stadionie przy rzece Leśnica, gdzie niedawno 
gościli mistrzowie Polski, grają rezerwy sąsiednich 
sołectw. I stąd tytuł tego artykułu. Rzymskie powie-
dzenie „Sic transit gloria mundi” jest znanym „tak 

przemija chwała tego świata”. Choć po tylu latach 
wydawało się praktycznie niemożliwe, Odra z jednej 
z najlepszych drużyn w Polsce, stała się symbolem 
futbolowego upadku z nieba do piekła. Teraz gra 
w klasie C i rywalizuje nie tylko ze wspomnianymi 
rezerwami Skrzyszowa i Gołkowic, ale też zespołami 
z Jastrzębia Zdroju: drugą drużyną Granicy Ruptawa 
oraz Zrywu Bzie. 

Warto jednak dodać, iż kibice w Wodzisławiu Ślą-
skim będą mogli wspominać ekstraklasę i europej-
skie puchary. Sympatykom Gieksy, którzy nie pamię-
tają sezonu 1988/1989, pozostaje liczyć na powrót 
sytuacji z drugiej połowy mijającej dekady, gdy przy 
Harcerskiej grali Kamil Wilczek, Artur Jędrzejczyk 
i Maciej Małkowski. Dziś sytuacja wygląda zgoła od-
miennie. Spotkanie na stadionie kibiców z Jastrzębia 

i Wodzisławia dojdzie do skutku w przypadku meczu 
rezerw Granicy Ruptawa i nowej Odry. Czy kiedyś 
wróci sytuacja z drugiej połowy lat osiemdziesią-
tych, gdy GKS i Odra grały na zapleczu ekstraklasy
 w derbach z prawdziwego zdarzenia? Na razie nas-
tąpił powrót do lat siedemdziesiątych, w których to 
ROW Rybnik był najlepszy w subregionie. A przecież 
jednym z najbardziej wspominanych wydarzeń tam-
tego okresu był mecz GKS Jastrzębie - Odra Wo-
dzisław z sezonu 1987/1988. Na starym stadionie 
przy Kasztanowej nasz zespół po bramkach Bog-
dana Kuśmierskiego (dwóch) oraz Bogdana Saka 
i Huberta Szewczyka (samobójczej) wygrał 4:0...

Czternaście lat w ekstraklasie, brązowy medal w 1997 roku, udział w Pucharze UEFA i Pucharze Intertoto, mecze z 
Austrią Wiedeń i Rotorem Wołgograd, pokonanie Wisły Kraków tuż przed tym, jak drużyna Henryka Kasperczaka 
rozgromiła AC Parma i Schalke 04. I zupełnie niezrozumiały fakt utrzymywania się na powierzchni polskiej piłki 
mimo zachodzących zmian cywilizacyjnych w naszym kraju. Jeden ze znanych zawodników Legii wyśmiewał 
piknikową atmosferę, górniczą orkiestrę i nieustanny zapach pieczonych kiełbasek. Odra Wodzisław. Klub zza 
miedzy, który przez wiele lat był obiektem analiz wielu tuzów krajowego dziennikarstwa sportowego. Niewielu 
rozumiało fenomen klubu z niewielkiego miasta, który grał w ekstraklasie na przekór wszystkiemu i wszystkim.

Kibice Odry na meczu z rezerwami Granicy Ruptawa na Stadionie Miejskim.   Fot. Magdalena Kowolik



M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 
Pow: 36,00 m2
cena: 73 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój, dzielnica Zdrój
Pow: 37,20 m2
cena: 119 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska 
Pow: 25,94 m2
cena: 77 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska 
Pow: 40,97 m2
cena: 125 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3
Jastrzębie-Zdr., ul. Ruchu Oporu 
Pow: 47.71 m2
cena: 106 800 zł
kontakt: 514 085 004

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna
Pow: 55,70 m2
cena: 165 900 zł
kontakt: 514 085 004

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 
Pow: 55,70 m2
cena: 145 000 zł
kontakt: 514 085 004

Dom
Jastrzębie-Zdrój
Pow: 110 m2, działka: 700 m2
cena: 350 000 zł
kontakt: 514 085 004

Dom
Pniówek 
Pow: 110 m2, działka: 2000 m2
cena: 285 000 zł
kontakt: 514 085 004

Dom 
Kończyce Małe 
Pow: 142 m2, działka: 900 m2
cena: 430 000 zł
kontakt: 514 085 004

Działka 
Pruchna
Pow: 825m2 / 831m2 / 920m2
cena: 40 000 zł za działkę 
kontakt: 601 976 218

Działka 
Pawłowice
Pow: od 10ar do 20ar,
cena: 90 zł za m2
kontakt: 601 976 218 

Działka 
Jastrzębie-Zdrój 
Pow: 1000 m2
cena: 60 000 zł 
kontakt: 601 976 218

Działka
Kończyce Wielkie
Pow: 5040 m2
cena: 105 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska
Pow: 51.97 m2
cena: 155 000 zł
kontakt: 601 976 218

M4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Pow: 55.70 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Pow: 55,70 m2
cena: 124 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Żory, ul. Oś.Sikorskiego 
Pow: 55.26
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój, Zofiówka 
Pow: 55.70 m2
cena: 118 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-5
Jastrzębie, ul. Zielona 
Pow: 63.83m2
cena: 150 500 zł
kontakt: 601 976 218

M-6
Jastrzębie-Zdr., ul. Wielkopolska
Pow: 70.00 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218
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Gliwickie Konsorcjum PRG Sp. z o.o. 
zatrudni na oddziale w JSW SA KWK 
„Pniówek” następujących 
pracowników:
 - Osoby dozoru średniego 
w specjalności górniczej, 
mechanicznej, elektrycznej,
 - Górnik strzałowy pod ziemią,
 - Górnik kombajnista chodnikowy,
 - Górnik operator ładowarek oraz 
wozów wiertniczych,
 - Górnik pod ziemią
 - Ślusarz, elektromonter pod ziemią
Szczegóły str. 6
kontakt: (32) 756 2170, 756 2890

Praca w JZR Sp. z o.o. 
- Ślusarz pod ziemią;
- Osoba średniego dozoru ruchu 
w specjalności mechanicznej p/z;
- Osoba średniego dozoru ruchu 
w specjalności elektrycznej p/z;
- Górnik strzałowy p/z;
- Górnik p/z;
- Górnik – operator wozu               
wiertniczego p/z;
- Górnik kombajnista p/z;
- Elektromonter p/z.
Szczegóły str. 5
kontakt: kontakt: 327215100, 
327561726, jzr@jzr.pl

Zatrudnimy na umowę zlecenie 
studenta studiów zaocznych lub 
dziennych do pracy w Video World 
w Jastrzębiu Zdroju. Wymagana 
aktualna książeczka sanepidowska. 
kontakt: v07@videoworld.pl

Zatrudnię kierowcę do rozwożenia 
pizzy. Wymagane prawo jazdy kat. 
B, zamieszkanie najlepiej w okolicy 
ul. Wielkopolskiej, Wrocławskiej, 
Śląskiej. 
kontakt: 533 107 638

Zatrudnię blacharza 
samochodowego z doświadczeniem, 
solidnego i uczciwego. 
Wynagrodzenie od 2500 zł. 
kontakt: 692 163 447

Bosch Serwis Gruner - zatrudni na 
dobrych warunkach ambitnego, 
mechanika samochodowego 
z doświadczeniem, oraz mechanika- 
ślusarza do prac precyzyjnych do 30l
kontakt: 32 4707031

P.P.H.U. "TMS" Gołkowice poszukuje 
szwaczy, tapicerzy i stolarzy 
meblowych. Praca od zaraz. 
kontakt: 32 472 78 81

Zatrudnimy instruktora nauki jazdy 
kategorii B, praca w Jastrzębiu
kontakt: 500 655 481

Poszukuję pracownika na stanowisko 
przedstawiciela handlowego, 
kreatywnego, otwartego na ludzi 
z prawem jazdy. Praca w Jastrzębiu 
Zdroju, pełen etat, samochód. 
kontakt: 508 379 977, 32/47 61 065

Zatrudnimy przedstawicieli 
handlowych. 
kontakt: 781 324 019

Devro poszukuje do pracy 
w Niemczech, Szwajcarii 
opiekunów osób starszych 
kontakt: 32 45 51 870

M-3 I piętro, balkon, obok kościoła 
na os. "Przyjaźń" zamienię na 
większe w okolicy centrum 
Jastrzębia. Mieszkanie idealne 
dla starszych osób. 
kontakt: 511 331 571, 32 4111 932

Do wynajęcia mieszkanie typu M-2, 
na ulicy Wielkopolska, Mieszkanie 
częściowo wyposażone 
i umeblowane, Odst. 500zł, 
czynsz ok.300zł. + media. 
kontakt: 693 171 914

Wynajmę M-3 na ul Śląskiej 37m9 
(dwa pokoje kuchnia). Odstępne 
600+270 czynsz+1000 kaucja 
zwrotna. Wolne od 26-11. 
kontakt: 660 676 145

Wynajmę mieszkanie 34m przy 
ulicy Śląskiej, mieszkanie 
odnowione, kuchnia umeblowana, 
odstępne 1000zł (do negocjacji) 
+media,kaucja zwrotna 1200zł 
kontakt: 32/4720411 517493604

Wynajmę mieszkanie M-4 
na ul. Warmińskiej. 
Odstępne 500 zł + czynsz 490 zł 
+ media. Kaucja zwrotna 1000 zł. 
kontakt: 516 296 444

Do wynajęcia M5 w samym Centrum 
z widokiem na miasto, pełne 
wyposażenie zmywarka, lodówka, 
pralka, meble, klimatyzacja, sauna, 
itp. od zaraz 1400zł + media. 
kontakt: 509 915 151

Wynajmę mieszkanie typu M-2. 
W centrum Jastrzębia. 
kontakt: 889 331 762

Wynajmę M-3, 2 pokoje, 50 m2. 
Kuchnia z oknem, częściowo 
umeblowane. Dzwonić po 15:00. 
kontakt: 663 083 143 lub

Sprzedam 4 felgi stalowe w super 
stanie do VW Passata B5. 
Rozstaw śrub:
 5x112, 15", felgi pasują także do 
poniższych samochodów:
Skoda: Octavia II;  Volkswagen: 
Touran, Caddy, Golf V Plus,Golf V, 
Golf VI,Bora od 2006; Passat B5 FL; 
Seat: Leon, Toledo; 
Audi: A3, A4. 
Cena 240zł/komplet
kontakt: 517 456 070

Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać na adres 

e-mail: krzyzowka@jasnet.pl lub na kartkach pocztowych 

z naklejonym kuponem do 8. grudnia.

Nasz adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 

al. Jana Pawła II  1/15a (budynek “Jantar” - II piętro)

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki nr 20 nagrody otrzymują: 

Marcin Chinc - Gospoda Bavaria, 

Jan Szatkowski - McDonald’s, Hildegarda Tarka - Firaneczka, 

Małgorzata Dominiak - Explozja Tańca

Gratulujemy! 

W sprawie odbioru nagrody prosimy o kontakt w siedzibie redakcji.
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O Puchar Prezesa JSW S.A.
W jesienny weekend 12-13 listopada 2011 roku na nowej Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu Zdroju spotkali się uczestnicy 
XXI edycji halowego Ogólnopolskiego Turnieju Barbórkowego o Puchar Prezesa JSW S.A. W imprezie organizowanej przez Miejskie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej wzięło udział dwadzieścia zespołów z całej Polski, między innymi z Knurowa, Turka, Libiąża, 
Bielska-Białej, Radomia, Częstochowy i Gorlic. Dziewięć drużyn reprezentowało miasto gospodarzy. W tym gronie nie zabrakło 
znanych kibicom piłkarskim w Jastrzębiu-Zdroju zawodników, takich jak: Adam Wrzask, Szymon Kiełkowski czy Kamil Gorzała.

System rozgrywek przewidywał eliminację w 
ramach pierwszej rundy ośmiu zespołów. Pozostałe 
dwanaście drużyn awansowało do drugiej rundy. Po 
dwie najlepsze ekipy z każdej z czterech grup tego 
etapu rozgrywek uzyskiwało promocję do ćwierć-
finału, od którego zawody toczyły się systemem pu-
charowym aż do wyłonienia finalistów i, ostatecznie, 
triumfatora imprezy. Tym ostatnim została drużyna 
Zakładów Górniczych Janina Libiąż, która w finale 
pokonała 1:0 największą niespodziankę „Barbórki 
2011”, czyli zespół Cukierni Jagódka TKKF Mors. 
Jednak analizując kadrę wicemistrzów, w której za-
grali trzej wymienieni wyżej byli i obecni piłkarze 
GKS Jastrzębie, można uznać, że sensacja nie jest aż 
takiego kalibru, jak na pierwszy rzut oka mogłoby 
się wydawać. Tym bardziej, że Cukiernia Jagódka 
TKKF Mors miała do dyspozycji wybranego najlep-
szym bramkarzem zawodów Bartosza Grabowskie-
go. Trzecie miejsce przypadło kierowanej przez 
wicedyrektora Michała Szelonga ekipie MOSiR 
Jastrzębie, w barwach której nie zabrakło asów atu-
towych: Adama Brzyszkowskiego, Radosława Boro-
wskiego, Adriana Meredyka czy Łukasza Zdziebły. 
W tym gronie znalazł się też gospodarz imprezy, kie-
rownik Hali Widowiskowo-Sportowej, Damian Kieł-
basa. Były zawodnik JKH GKS Jastrzębie musiał 
niestety przedwcześnie zakończyć udział w imprezie 
z uwagi na bolesną kontuzję. W barwach MOSiR-u 
na bramce występował również Marcin Puc, który 
w pierwszej rundzie grupowej odznaczył się cieka-
wym osiągnięciem. Otóż golkiper zdobywców brązo-
wego medalu strzelił bramkę z... własnego pola 
karnego. Czwarte miejsce, po porażce z MOSiR Ja-
strzębie, zajęli goście z Gorlic, zespół NSZZ Solidar-
ność Glinik. W tej drużynie grał król strzelców impre-
zy, Dariusz Kurowski, który zdobył dziewięć goli. Ale 
zacznijmy od początku. 

W pierwszej rundzie, jako się rzekło na 
początku, zagrało dwadzieścia ekip, spośród których 
dwanaście awansowało do kolejnego etapu. W gru-
pie pierwszej o prymat walczyły trzy ekipy: Geo-
Wiert GKS 1962, Cukiernia Jagódka TKKF Mors oraz 
Oktan Service z Łazisk Rybnickich. Pozostałe dru-
żyny: Wisager Team oraz TKKF Apteka Św. Barbary z 
Knurowa nie liczyły się w walce o awans. W grupie 
drugiej sytuacja była podobna, choć tu różnica mię-
dzy trzecią a czwartą drużyną wynosiła nie cztery, 
a dwa punkty. Wynikała ona jednak z niespodziewa-
nego zwycięstwa drużyny z Bielska-Białej nad zde-
cydowanym liderem, NSZZ Solidarność Zofiówka, 
który już wcześniej zapewnił sobie promocję. Do 
rundy drugiej awansowały: NSZZ Solidarność 
Zofiówka, ZG Janina Libiąż oraz KRS TKKF Chrobry. 
Na uwagę zasługuje fakt, iż w tej rundzie rozgrywek 
jedyną porażkę w całym turnieju poniósł późniejszy 
mistrz, Janina. Libiążanie musieli uznać wyższość 
„Związkowców” z Zofiówki. W trzeciej grupie naj-
lepszą ekipą była KWK Pniówek, która pewnie wy-
grała grupę przed KS Złoty Potok z Częstochowy 
oraz NSZZ Solidarność Glinik Gorlice. W ramach tej 
grupy z dalszej gry wyeliminowani zostali goście 
z Turka i Radomia. Czwarta grupa miała dwóch fa-
worytów: MOSiR Jastrzębie i KSRG Zofiówka. 
W pierwszym grały gwiazdy Ligi Futsalu Pszczyna-

Suszec-Goczałkowice, a drugi to mistrzowie Miej-
skiej Ligi Piłki Halowej. O trzecią lokatę do końca biły 
się zespoły Pubu Żywieckiego JanPol oraz KWK Bo-
rynia. W bezpośrednim starciu lepsi byli „Żywieccy” 
i to oni awansowali do drugiej rundy. Z zerowym 
kontem punktowym zakończyła pierwszą rundę dru-
żyna z Ochab. Na pierwszą rundę grupową przezna-
czona została cała sobotnia część imprezy. 

O wiele więcej emocji czekało na kibiców w nie-
dzielę, gdy do gry przystąpili uczestnicy drugiej run-
dy rozgrywek, podzieleni na cztery grupy. Do nie-
spodzianki doszło w grupie pierwszej, gdzie oba 
spotkania przegrała ekipa GeoWiert GKS 1962, która 
tak dobrze spisywała się w sobotę. Kto mógł jednak 
spodziewać się, iż właśnie z tej grupy wyłoni się aż 
dwóch półfinalistów? O pierwszym miejscu dla Gli-
nika Gorlice decydowała lepsza różnica bramek. 
Z drugiego miejsca awansowała Janina Libiąż. 
W grupie B dzień fatalnie zaczął się dla częstocho-
wian ze Złotego Potoku, którzy spóźnili się na mecz 
z NSZZ Solidarność Zofiówka i zostali ukarani walko-
werem. Mimo to awansowali do ćwierćfinału dzięki 
pewnej wygranej z najsłabszą drużyną grupy, Pu-
bem Żywieckim JanPol. Pierwsze miejsce bez pro-
blemów wywalczyli sobie „Związkowcy”. W trzeciej 
grupie wpadkę zaliczył kolejny faworyt imprezy, „Ra-
townicy” z Zofiówki. Mistrzowie MLPH minimalnie 
przegrali oba spotkania i pożegnali się z turniejem. 
Bezkonkurencyjnymi w tej grupie byli piłkarze KWK 
Pniówek. W grupie D spotkali się kolejni późniejsi 
półfinaliści: MOSiR Jastrzębie i Cukiernia Jagódka 
TKKF Mors. MOSiR był lepszy w starciu obu zespo-
łów i wygrał 2:1. Bez punktu zakończyła tę rundę 

drużyna KRS TKKF Chrobry. 

W ćwierćfinale miały miejsce kolejne niespo-
dzianki. Rozpędzone „Morsy” z Cukierni Jagódka 
rozgromiły silną drużynę „Związkowców”, a druga 
w swojej grupie Janina Libiąż pokonała KWK 
Pniówek, który ma na swoim koncie zwycięstwo we 
wcześniejszej edycji turnieju o Puchar Prezesa JSW 
S.A. W dwóch pozostałych meczach tej rundy wy-
grywali faworyci: Glinik Gorlice i MOSiR Jastrzębie. 
W ramach półfinałów los przydzielił tej ostatniej eki-
pie drużynę Janiny. Emocji nie brakowało. Po regula-
minowym czasie gry było 2:2 i ten jeden jedyny raz 
o wszystkim decydowały rzuty karne. Te lepiej egze-
kwowali goście z Libiąża i to oni cieszyli się z awansu 
do finału. O tym, że to właśnie ta para półfinalistów 
była silniejsza świadczy nie tylko fakt, iż we wcześ-
niejszych meczach późniejsi brązowi medaliści wy-
grywali ze srebrnymi, ale też wyniki spotkań o trze-
cie i o pierwsze miejsce. W obu tych starciach wy-
grywali właśnie rywale z tego półfinału. W drugim 
półfinale Cukiernia Jagódka TKKF Mors 3:1 poko-
nała Glinik Gorlice. W meczu o trzecie miejsce 
MOSiR rozgromił Glinik 5:2, a w finale Janina Libiąż 
dzięki prawdziwie złotej bramce pokonała „Morsów” 
Stanisława Krasuckiego. Tym samym tytuł mistrzo-
wski po raz pierwszy powędrował do Libiąża. 

Mistrzowską ekipę udekorował oficjalny przed-
stawiciel Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ekipę „Mor-
sów” pucharem nagrodził wiceprezydent Krzysztof 
Baradziej, natomiast MOSiR Jastrzębie otrzymał 
okolicznościową nagrodę z rąk prezes MTKKF Jad-
wigi Res-Siudzińskiej. Zespół z Gorlic, który zajął 

czwartą lokatę, otrzymał puchar z rąk wicedyrektora 
Michała Szelonga.
“Chciałabym serdecznie podziękować za współpracę 
w ramach imprezy Miejskiemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji. Dziękuję również wszystkim sponsorom, 
którzy tak licznie wsparli „Barbórkę 2011” - powie-
działa po zawodach Jadwiga Res-Siudzińska. 

„Barbórka 2011” została zakończona sukcesem 
piłkarzy Zakładów Górniczych Janina Libiąż. Miejmy 
nadzieję, iż w przyszłym roku, w ramach już dwu-
dziestej drugiej edycji zawodów, do Jastrzębia-
Zdroju zawita jeszcze więcej ekip z całej Polski. Cie-
szy fakt, iż ta impreza wróciła po kilku latach przerwy 
do naszego miasta. Warto bowiem pamiętać, że ze 
względu na brak odpowiedniego obiektu, mecze od-
bywały się w pobliskich Pawłowicach. Tym razem 
była to prawdziwie jastrzębska zabawa, co podkre-
śla fakt, iż aż dwa zespoły z naszego miasta znalazły 
się na podium. 

Półfinał 
NSZZ Solidarność Glinik Gorlice 
- Cukiernia Jagódka TKKF Mors 1:3 
ZG Janina Libiąż - MOSiR Jastrzębie 2:2, k. 3:2 

Mecz o III miejsce 
NSZZ Solidarność Glinik Gorlice 
- MOSiR Jastrzębie 2:5 

Finał 
Cukiernia Jagódka TKKF Mors - ZG Janina Libiąż 0:1

Półfinaliści wystąpili w składach: 

ZG Janina Libiąż: 
M. Burza, A. Ślęzak, Ł. Ząbek, Ł. Hejnowski, 
M. Kania, J. Snadny, Ł. Pactwa, D. Adamczyk, 
K. Dobrowolski, Z. Sroka. 
Kierownik drużyny - Z. Sroka. 

Cukiernia Jagódka TKKF Mors: 
W. Tworus, Sz. Kiełkowski, A. Wrzask, D. Oleś, 
G. Stefańczyk, M. Otulak, P. Filip, B. Grabowski, 
Sz. Uliarczyk, M. Kocur, K. Gorzała, P. Pastuszak. 
Kierownik drużyny - S. Krasucki. 

MOSiR Jastrzębie: 
M. Puc, M. Banasik, Ł. Zdziebło, R. Wilk, A. Meredyk,
A. Herman, R. Borowski, A. Brzyszkowski,
D. Kiełbasa, J. Grużewski. 
Kierownik drużyny - M. Szelong. 

NSZZ Solidarność Glinik Gorlice: 
D. Juruś, M. Szary, T. Olech, Ł. Krzysztoń, 
P. Mroczka, D. Kurowski, P. Stempkowicz, 
R. Klisłocki, K. Czechowicz, R. Rachel, D. Przyna.
Kierownik drużyny - M. Bugno.

Fot. Magdalena Kowolik
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Klęska JKH GKS Jastrzębie 
w Sanoku 

Wysoką porażkę ponieśli w Sanoku hokeiści JKH GKS Jastrzębie. Podopieczni Jiriego Reznara przegrali 1:6, 
a przy czterech z sześciu goli dla gospodarzy asystował szczególnie "lubiany" na Jastorze Krzysztof Zapała. 
Honorowego gola dla jastrzębian strzelił Petr Lipina. Warto odnotować, iż karę meczu otrzymał Krystian 
Dziubiński, który zaatakował nieprzepisowo Mateusza Strużyka, w efekcie czego zawodnik JKH GKS 
Jastrzębie wylądował w szpitalu. Na szczęście uraz okazał się niegroźny i Strużyk szybko wrócił do kolegów. 
Kolejnym rywalem JKH GKS będzie w najbliższy piątek o 18:00 MMKS Podhale Nowy Targ.

STS Sanok - JKH GKS Jastrzębie 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) 
1:0 Marcin Kolusz (Krzysztof Zapała - Martin Vozdecký) 00:33, 
2:0 Marcin Kolusz (Krzysztof Zapała - Martin Vozdecký) 11:08, 
3:0 Dariusz Gruszka (Paweł Dronia) 24:47 5/4, 
4:0 Paweł Dronia (Marcin Kolusz) 35:42 4/5, 
4:1 Petr Lipina (Richard Král - Mateusz Danieluk) 40:36, 
5:1 Martin Vozdecký (Marcin Kolusz - Krzysztof Zapała) 52:56 5/4, 
6:1 Pavel Mojžíš (Tomasz Malasiński - Krzysztof Zapała) 58:15 
JKH GKS: Kosowski (11:08 Elżbieciak) - Ivicic, Górny; Lipina, Kral, Danieluk - Dąbkowski, Rompkowski;
Kulas, Słodczyk, Bordowski - Labryga, Bryk; Marzec, Salamon, Strużyk - Pastryk, Kogut, Kąkol. 

Bartman i Kubiak bohaterami 
w Japonii 

Mistrz Polski pokazał klasę i pewnie pokonał na Hali Widowiskowo-Sportowej zespół Jastrzębskiego Węgla. 
Podopieczni Lorenzo Bernardiego przespali dwa pierwsze sety, które przegrali do 19 i 18. W trzecim secie po 
wyrównanej grze lepsi okazali się jastrzębianie, jednak na więcej gospodarzy nie było stać. W decydującej, 
czwartej części gry Skra Bełchatów wytrzymała napór Pomarańczowych, obejmując prowadzenie pod 
koniec seta, którego nie oddała do końca meczu. Najlepszym zawodnikiem meczu został Mariusz Wlazły.

Jastrzębski Węgiel - Skra Bełchatów 1:3 (19:25, 18:25, 25:22, 22:25)
Jastrzębski Węgiel: Łasko, Margarido, Bartman, Kubiak, Holmes, Bontje, Rusek (libero) oraz Nemer,
Gawryszewski, Thorton, Bozko.

JSW S.A. partnerem Gieksy 
Zbigniew Bartman i Michał Kubiak są pierwszoplanowymi postaciami siatkarskiego Pucharu Świata 
w Japonii, którego stawką jest awans na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Po dwóch meczach Polska ma na 
koncie komplet punktów. W niedzielę biało-czerwoni rozbili Kubę 3:0, a w poniedziałek pokonali fawory-
zowanych Serbów 3:1. W obu tych spotkaniach bohaterami byli zawodnicy Jastrzębskiego Węgla. W starciu 
z Kubą obaj siatkarze zdobyli w sumie 20 punktów. Z kolei w meczu z Serbią aż 21 oczek zapisał na swoje 
konto Bartman. Natomiast Kubiak zapadł kibicom w pamięć dzięki niesamowitej akcji, gdy wybronił piłkę 
demolując pobliskie stanowiska dziennikarzy.

Polska - Kuba 3:0 (25:21, 25:23, 25:16)
Polska: Zagumny, Bartman, Nowakowski, Możdżonek, Winiarski, Kubiak, Ignaczak (libero).

Polska - Serbia 3:1 (21:25, 25:18, 25:19, 30:28) 
Polska: Nowakowski, Winiarski, Zagumny, Bartman, Kubiak, Możdzonek, Ignaczak (libero) oraz Kurek. 

Młodzi hokeiści deklasują w Łodzi 
Pięć pewnych zwycięstw odnieśli podczas Międzynarodowego Turnieju Hokeja na Lodzie Żaków rocznika 
2000 i młodszych Kosyl Cup odnieśli młodzi reprezentanci JKH GKS Jastrzębie. Impreza odbyła się w Łodzi. 
Jastrzębianie pewnie wygrali grupę, a następnie pokonali Sokoły Toruń w półfinale, po czym w finale nie dali 
szans Słowakom z Martina. To nie jedyny sukces JKH GKS. Najlepszym strzelcem imprezy okazał się nasz 
zawodnik, Jan Sołtys, który zdobył trzynaście goli. Świetnie spisywał się także bramkarz JKH GKS, 
Bartłomiej Klocek.

Rozgrywki grupowe:
JKH GKS Jastrzębie - ŁKH Łódź 21:1 (11:1, 10:0) 
JKH GKS Jastrzębie - Feniks Kaliningrad / Wikingowie Elbląg 13:1 (6:0, 7:1) 
JKH GKS Jastrzębie - HUKS Niedźwiadki Gdynia 17:0 (14:0, 3:0) 
Półfinał: JKH GKS Jastrzębie - MKS Sokoły Toruń 5:2 (4:0, 1:2) 
Finał: JKH GKS Jastrzębie - MHC Martin 7:4 (3:2, 3:0, 1:2) 

Rezerwy Granicy lepsze 
od Odry Wodzisław 

Po zaciętym spotkaniu rezerwy Granicy Ruptawa pokonały na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju Odrę 
Wodzisław. Mecz klasy C, czyli dziewiątego poziomu rozgrywek obserwowało niemal ośmiuset kibiców, 
w tym około dwieście pięćdziesiąt osób z Wodzisławia. Bohaterem spotkania był Jarosław Utikal, który strze-
lił obie bramki dla gospodarzy. Goście odpowiedzieli trafieniem Bartosza Stolarskiego. W końcówce zawo-
dów goście mieli kilka świetnych sytuacji do wyrównania, ale pewnie w bramce spisał się Aleksander Dziak.

Granica II Ruptawa - Odra Wodzisław 2:1 (0:0)
1:0 Jarosław Utikal '49, 
2:0 Jarosław Utikal '50, 
2:1 Bartosz Stolarski '61

Granica II: Dziak - Tasior, M. Gliński (85. D. Sadowski), Kłus, Koprjaniuk (90. Sornek), Paś, Niedźwiecki,
Utikal (70. K. Amarowicz), Żurkowski, J. Amarowicz, Granica (81. Kiełbik). 
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Kilku reprezentantów naszego miasta wzięło 
udział w V Międzynarodowym Półmaratonie 
o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Ślą-
skiego. Na dystansie ponad 21 km wygrał Ole-
ksandr Łabziuk z Ukrainy z czasem 1:05:49. Ja-
strzębianie zajmowali dalsze lokaty. Na 139. 
miejscu ukończył zawody Kazimierz Danieluk 
(czas 1:39:56), na 143. - Bartłomiej Sokołowski 
(1:40:45), na 217. Jacek Chmiel (1:53:16), na 
222. - Wiktor Roś (1:54:17), a na 223. - Jerzy 
Młynarczyk (1:54:24). W ramach tej samej im-
prezy odbyły się zawody mini-maratonu na dys-
tansie 4,2 km, w którym świetne, siódme miejsce 
wywalczył zawodnik KB MOSiR Jastrzębie, Rafał 
Zieliński. Jastrzębianin pokonał stosowny dys-
tans w czasie 13:19.

Adam Pawłowski znalazł się w kadrze repre-
zentacji Polski juniorów i młodzików na towa-
rzystki mecz z Litwą, który odbył się w Silute, 
miejscowości znanej pod polską nazwą Szyło-
karczma. Zawodnik BKS Jastrzębie walczył w ka-
tegorii młodzików w wadze do 69 kg. Polacy 
przegrali mecz z Litwą, ale Pawłowski może być 
zadowolony ze swojego występu. Nasz pięściarz 
pokonał swojego rywala, Tomasa Sinkieviciusa 
i zdobył ważne punkty dla kadry.

Ze srebrem i brązem powrócili z zawodów VIII 
Pucharu Polski juniorów i młodzików w karate za-
wodnicy Klubu Karate Kyokushin Jastrzębie. Im-
preza odbyła się we Włocławku. Drugie miejsce 

Niestety, nie było niespodzianki. UKH Białe Ja-
trzębie przegrał na Jastorze z faworyzowaną Po-
lonią Bytom 3:5. Zawodniczki z Bytomia w bieżą-
cym sezonie nie straciły jeszcze punktu. W gronie 
podopiecznych Zbigniewa Wróbla zabrakło tym 
razem Magdaleny Szynal i Marty Bigos. Mimo to 
jastrzębianki zdołały nawet wyjść na prowa-
dzenie w drugiej tercji. Dwie bramki dla Białych 
zdobyła Paulina Kulas. 
UKH Białe Jastrzębie - Polonia Bytom 3:5 
(0:0, 2:2, 1:3)
0:1 Późniewska (Czaplik) '34, 
1:1 Pocheć (Gumowska, Czarnecka) '37, 
2:1 Kulas '36, 
2:2 Czaplik (Pastwa) '40, 
2:3 Czaplik (Późniewska) '45, 
2:4 Późniewska (Winchór) '52, 
2:5 Suchanek (Chrapek) '55, 3:5 Kulas '55

Czworo reprezentantów Klubu Judo Koka 
Jastrzębie zdobyło medale Otwartego Pucharu 
Polski Juniorów Młodszych Liberty Cup, który od-
był się w Bytomiu. Srebro wywalczyła Weronika 
Krawczyk, natomiast brązowe medale zdobyli: 
Patryk Nowak, Dominik Grzywacz i Dawid Zyku-
bek. Weronika Krawczyk startowała w kategorii 
do 48 kg. W finale uległa reprezentantce UKJ 
Warszawa, Barbarze Kulik. Z kolei Patryk Nowak 
w kategorii do 46 kg po dwóch zwycięstwach 
w turnieju głównym przegrał z innym później-
szym brązowym medalistą Adrianem Lewandow-
skim, a następnie trzykrotnie wygrał w repasa-
żach i również zdobył brąz. Natomiast w kategorii 
do 55 kg dwaj zawodnicy KJ Koka znaleźli się na 
najniższym stopniu podium, przegrywając w pół-
finale z późniejszymi zdobywcami pierwszego 
i drugiego miejsca. W walce o brąz zarówno Do-
minik Grzywacz, jak i Dawid Zykubek wygrali 
swoje walki i dzięki temu wywalczyli medale.

w kategorii powyżej 75 kg juniorów w kategorii 
semi-contact wywalczył Marek Maryniak, który 
w finale uległ Dawidowi Andrzejewskiemu z Biel-
ska-Białej niejednogłośną decyzją sędziów. Z ko-
lei trzecią lokatę w gronie młodzików w kategorii 
light-contact zdobył Konrad Serwotka w wadze 
do 60 kg. Tu z kolei triumfował Karol Kuczyński
 z Ostrowa Wielkopolskiego.

JKKS Jastrzębie zajął ósme miejsce w Między-
narodowym Turnieju Młodziczek w Żyrardowie, 
w którym zagrała między innymi drużyna z Sankt 
Petersburga. Podopieczne trenera Dariusza Gru-
szczyka w całym turnieju wygrały tylko jedno 
spotkanie, pokonując w ramach rozgrywek gru-
powych MKS MOS Konin 33:14. W meczu o siód-
mą lokatę jastrzębianki uległy 29:46 CCC Polko-
wice. W rundzie grupowej JKKS zagrał z Trójką 
I Żyrardów (28:37), Piątką Lublin (30:68), MKS 
MOS Konin (33:14) oraz Błękitnym Delfinem 
Bydgoszcz (24:37), co dało naszym zawodnicz-
kom możliwość rywalizacji o siódme miejsce. 
W całym turnieju wygrały Rosjanki z Peter-
burga, które w finale pokonały Piątkę Lublin.

Niezwykle efektownie zakończyli rundę jesienną 
piłkarze Zrywu Bzie. Zespół trenera Kamila 
Pająka wygrał dwa ostatnie spotkania z Rogoźną 
i Leszczynami strzelając w nich... dziesięć goli. 
Tym samym Zryw nie stracił kontaktu z czołówką 
ligowej tabeli i nadal będzie liczył się w walce
o powrót do klasy B. Godnym odnotowania jest 
fakt, iż Bzie na własnym boisku w tym sezonie 
wygrało wszystkie siedem meczów.
Zryw Bzie - Jedność Rogoźna 7:0, 
Piast Leszczyny - Zryw Bzie 0:3,

Wychowanek Szkółki Piłkarskiej MOSiR 
Jastrzębie Dawid Weis strzelił bramkę dla Polonii 
Warszawa w spotkaniu tego zespołu z Zagłębiem 
Lubin w ramach rozgrywek Młodej Ekstraklasy. 
Były zawodnik trenera Grzegorza Lady zdobył 
pierwszego z czterech goli dla "Czarnych Koszul". 
Mecz zakończył się zwycięstwem Polonii 4:2. Po 
siedemnastu kolejkach Polonia zajmuje dzie-
wiąte miejsce w lidze.

Natalia Guzdek i Martyna Zygadło z JKTS 
Jastrzębie wzięły udział w II Wojewódzkim Tur-
nieju Kwalifikacyjnym Juniorek, który odbył się 
w Łaziskach Górnych. Podopieczne Romana Faj-
kusa i Władysława Kwietnia spisały się bardzo 
dobrze, zajmując odpowiednio czwarte i piąte 
miejsce. Następnie obie jastrzębianki zagrały 
w II WTK Kadetek i zagrały jeszcze lepiej. Guzdek 
wygrała całe zawody, a Zygadło była druga.

Po półrocznej przerwie na Kąpielisko "Zdrój" po-
wrócili członkowie Jastrzębskiego Klubu Morsów 
"Biały Miś". Na basenie przy ulicy Witczaka zago-
ściło w niedzielę o 15:00 około osiemdziesiąt 
osób. W tym gronie byli również pływacy zimno-
wodni z KRS TKKF Morsy.pl. Uroczystego roz-
poczęcia sezonu dokonali: najstarszy mors Sta-
nisław Sunita oraz prezes "Białego Misia" Jan Pi-
łat. Po rozgrzewce wszystkie morsy zanurzyły się 
w lodowato zimnej wodzie kąpieliska. Po kąpieli 
w Domu Zdrojowym odbyło się zebranie wybor-
cze członków "Białego Misia", którzy jednogłoś-
nie wybrali na kolejną kadencję prezesa Jana 
Piłata.
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WRZESIEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So

1
3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

STYCZEŃ
Pn Wt Śr Cz Pt So

2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30 31

MAJ
Pn Wt Śr Cz Pt So

2 4 5
7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26
28 29 30 31

PAŹDZIERNIK
Pn Wt Śr Cz Pt So

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13

15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30 31

LUTY
Pn Wt Śr Cz Pt So

1 2 3 4
6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18
20 21 22 23 24 25
27 28 29

CZERWIEC
Pn Wt Śr Cz Pt So

1 2
4 5 6 8 9

11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
25 26 27 28 29 30

LISTOPAD
Pn Wt Śr Cz Pt So

2 3
5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30

MARZEC
Pn Wt Śr Cz Pt So

1 2 3
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12 13 14 15 16 17
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LIPIEC
Pn Wt Śr Cz Pt So

4 5 6 7
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