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Podczas grudniowej sesji Rady Miasta przegło-
sowano uchwałę, która już od jakiegoś czasu spę-
dzała radnym sen z powiek. Większość z nich nie 
mogła pogodzić się z tym, że nieobecność na posie-
dzeniu komisji oraz sesji skutkowała obniżoną wy-
sokością pobieranej diety (30 proc. i 40 proc.). Do-
tychczas tylko zwolnienie lekarskie usprawiedliwia-
ło taką nieobecność bez strat finansowych dla rad-
nych. Doszli oni do wniosku, że przepisy, którym 
podlegają są zbyt restrykcyjne. Jednak zapomnieli 
o tym, że… sami je przecież wprowadzali w ubiegłej 
kadencji. Uznając, że może być więcej powodów 
usprawiedliwiających ich nieobecność na posiedze-
niach, przy zachowaniu diety w pełnej wysokości. 

Głośnym echem odbiło się, w 2008 roku, wpro-
wadzenie podwyżki uposażenia prezydenta oraz 
diet radnych. Wówczas uznali oni, że zarówno wła-
dza ustawodawcza, jak i wykonawcza powinna po-
bierać większe gratyfikacje finansowe. Wtedy pa-
dały słowa o tym, aby łączyć dyscyplinę w sprawo-
waniu funkcji radnego z odpowiednią jakością jego 
pracy (Z. Rutkowski, PO), umiejętności godzeniu 
pracy zawodowej ze społeczną (B. Magiera, WS, 
wówczas PO). Wskazywano na dużą absencję rad-
nych na komisjach i sesjach i potrzebę dyscyplino-
wania ich (A. Kinasiewicz, WS). Tadeusz Sławik 
(PiS), obecnie przewodniczący Rady Miasta, w 2008 
roku, opowiadał się za dyscyplinowaniem radnych. 
Co się więc stało, że nastąpiła diametralna zmiana 
poglądów?

Grudniowa uchwała radnych liberalizująca us-
prawiedliwienie ich nieobecności na posiedzeniach 
została przygotowana bez rozgłosu. Jej autor, Prze-
wodniczący Rady Miasta Tadeusz Sławik (PiS) mó-
wi, że należy wprowadzić jasne i przejrzyste zasady 
związane z wypłacaniem diet dla radnych. Bo prze-
cież mogą mieć oni ważne powody, które uniemo-
żliwią im przybycie na sesje czy posiedzenie komisji. 
Może się radnemu, na przykład urodzić dziecko lub 

aktowany jednakowo i nie ma mowy o rozluźnieniu 
dyscypliny. Zapewnienia dobra rzecz, ale jak to 
będzie wyglądało w praktyce? 

Jerzy Lis (SLD) wprowadzone zmiany uznał za po-
zytywne. A dotychczas obowiązujące rozwiązania 
za absurdalne i nieracjonalne. „Zawsze opowiada-
łem się za tym, aby ta wadliwa uchwała została 
zmodyfikowana. Nigdy w tej kwestii zdania nie 
zmieniłem. Uważam, że każdy radny tak organizuje 
sobie pracę, żeby móc wywiązywać się w należyty 
sposób z obowiązków w Radzie Miasta. Jednak tru-
dno wykluczyć niezależne od nas przyczyny, które 
uniemożliwiają nam wzięcie udziału w posiedze-
niach. Dobrze, że nowa uchwała zmieniła tą sytua-
cję” - uzasadnia. 

Odmienne zdanie na ten temat ma tylko opo-
zycyjna Platforma Obywatelska, która nie poprała 
nowej uchwały. Roman Foksowicz nie kryje zdziwie-
nia przyjęciem przez Radę uchwały „dietetycznej”: 
„Zapis pozwalający na usprawiedliwienie przez 
„inne, bardzo ważne i nie dające się przewidzieć 
przyczyny” nieobecności daje szerokie możliwości 
do tego, aby nie brać udziału w pracy komisji lub 
sesji. Nie wiem dlaczego złagodzono dyscyplinę dla 
radnych, ale moim zdaniem, odbije się to na 
frekwencji na komisjach i sesjach. Mam wrażenie, 
że niektórzy traktują dietę jako należny im zarobek 
za pracę w Radzie Miasta, a nie jako rekompensatę 
za utracone zarobki i zrobią wszystko, aby uspra-
wiedliwić swoją nieobecność i otrzymać całą dietę. 
Zgodnie z przepisami dieta to rekompensata za 
utracony zarobek w miejscu pracy radnego, a nie 
zapłata za pracę”. 

Klub PO szczególnie sprzeciwiał się usprawiedli-
wieniu nieobecności radnego ze względu na „bar-
dzo ważne i nie dające się przewidzieć przyczyny”. 
Zdaniem PO taki zapis daje szerokie możliwości do 
jego interpretacji. 

Wprawdzie Kodeks Pracy zawiera katalog oko-
liczności, które pozwalają pracownikowi otrzymać 
wynagrodzenie w pełnej wysokości, kiedy nie 
świadczy pracy, ale wynika to z zawartej umowy 
o pracę. Jak wskazuje PO dieta jest jedynie zwro-
tem poniesionych kosztów przez radnego, a nie wy-
nagrodzeniem za wykonywane obowiązki. 

Czym kierowali się radni modyfikując (na swoją 
korzyść) zasady wypłacania diet? Czy radni zmie-
niając uchwałę o dietach mieli na myśli usprawnie-
nie swojej pracy społecznej, czy też zapewnienie 
sobie stałego „dochodu”, wynikającego z pełnionej 
funkcji i dbanie o własny interes? 

Zwolennicy nowej uchwały chętnie powołują 
się na sprawiedliwość i wyeliminowanie – ich zda-
niem – krzywdzących przepisów. Czy jednak gdzieś 
w tym wszystkim nie zgubiła się idea służby spo-
łecznej i bezinteresownego działania na rzecz in-
nych? Jeśli dieta jest zwrotem kosztów poniesio-
nych w działalności radnego, to gdzie należy ich 
szukać, w momencie kiedy radny nie wykonywał 
swoich obowiązków?

zechce on/ona wstąpić w związek małżeński albo 
też weźmie udział w innym ważnym spotkaniu zwią-
zanym z pełnieniem funkcji radnego. Tak w skrócie 
wygląda katalog, który usprawiedliwia bezczynność 
naszych wybrańców. Nie usprawiedliwia jednak, 
w takich przypadkach, zmniejszenie im diety. 

Ale to jeszcze nie koniec. Na wypadek, gdyby 
ów katalog był niekompletny przewidziano zapis, że 
„bardzo ważne i nie dające się przewidzieć przyczy-
ny” też są dobrym usprawiedliwieniem. I tu ode-
zwali się już krytycy stwierdziwszy, że określenie to 
jest tak szerokie i niezmierzone, jak wody oceanicz-
ne. A Posejdona (starożytnego boga mórz) zastąpi 
tutaj przewodniczący Rady Miasta, który będzie 
orzekać, czy zaszły, czy też nie zaszły owe okolicz-
ności. 

Jak radni uzasadniają przyjęcie tej kontrower-
syjnej uchwały? 

Andrzej Kinasiewicz, wiceprzewodniczący Rady 
(WS) twierdzi, że nie ma większego problemu 
z frekwencją radnych. A kłopot pojawia się, na przy-
kład dla emerytów, którym nie przysługuje zwol-
nienie lekarskie. Mogą też oni być na szkoleniu lub 
oddelegowani przez przewodniczącego Rady i co 
wówczas, dlaczego mają ponosić negatywne kon-
sekwencje?” 

Przewodniczący Rady Tadeusz Sławik (PiS). Mówi, 
że trzeba jeszcze doprecyzować, co kryje się pod 
pojęciem „bardzo ważne i nie dające się przewi-
dzieć przyczyny”. Zapewnia, że konieczne będzie 
przeprowadzenie konsultacji między klubami rad-
nych na ten temat. Tylko dlaczego konsultacje takie 
nie odbyły się przed podjęciem uchwały, a są za-
powiedziane po tym, jak radni zdecydowali się ją 
przegłosować? Przewodniczący przekonuje, że każ-
dy radny, niezależnie od opcji politycznej, będzie tr-
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 Radny jest osobą publiczną, czyli pełni swą 
funkcję również na urlopie czy też wycieczce. Die-
ta mu się należy za swą pracę jaką wykonuje ko-
sztem własnego czasu wolnego (poza pracą za-
wodową) biorąc udział w pracach komisji, obra-
dach sesji, ale również w czasie pełnionych dyżu-
rów, spotkań z wyborcami czy w trakcie obcho-
dów różnego rodzaju świąt i innych uroczystości. 
Dlatego w Statucie Miasta § 63 pkt 2 zapisano:
2. W razie niemożności uczestniczenia w sesji lub 
posiedzeniu Komisji radny usprawiedliwia swoją 
nieobecność na piśmie u Przewodniczącego Rady 
lub Komisji. I tyle...
Ponieważ dieta radnego nie dotyczy tylko posie-
dzeń komisji czy sesji, ale obejmuje całość jego 
społecznej pracy. Gdy nie będzie pracował, mie-
szkańcy go nie wybiorą na następną kadencję...
Gdyby patrzeć przez pryzmat dziennikarza, to 
praca radnego ogranicza się tylko do obecności na 
komisji czy sesji!
autor: Jurek

  Żadna absencja nie powinna być usprawie-
dliwiona dla celów obliczenia diety, nawet poparta 
zwolnieniem lekarskim. Funkcja radnego to nie 
etat, z którego pracodawca opłaca m.in. składki 
chorobowe na wypadek L4. Dlaczego więc radni, 
którzy nie wypełniają swoich obowiązków chcą za 
to otrzymywać wynagrodzenie?
Jak widać większość z nich nadal nie ma pojęcia 
czym jest mandat radnego i traktuje to jako drugą 
lub którąś tam pracę.
autor: Berber

Radny powinien miec godność - nieważne PiS, 
Po czy inne ugrupowanie! Jest czas kryzysu, za-
ciskanie pasa-powinniscie dawać przykład, a nie 
dokładać sobie przywileje i kasę! Nieetyczne i nie-
smaczne!
autor: sławomira 

Radnemu należy się dieta i to nie ważne czy 
jest obecny na sesji czy na komisji. Znam osobę, 
która jest radnym i wiem, że popołudniami ma 
wiele spotkań z mieszkańcami, dyżurów, inter-
wencji itp. To wyborcy go zweryfikują za 3 lata, 
a nie obecność na komisjach. Na komisjach czy 
sesjach nie podejmuje się żadnych decyzji. Można 
sobie tylko pogadać. Więcej pracy radny może 
zrobić bezpośrednio rozmawiając z urzędnikami 
czy z osobami w urzędzie, które mają coś do 
powiedzenia.
autor: George

Nie ważne że nie ma ich ciałem... ale ich duch 
na pewno uczestniczy w sesjach ;-). To są proszę 
Państwa, po prostu kpiny z wyborców.
autor: RysiekG

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.  Fot. UM
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Znane są już wyniki Rankingu Gmin i Po-
wiatów 2011 roku. Jest on prowadzony 
przez Związek Polskich Powiatów od 
2003 roku. Oparty jest na zasadzie bez-
płatnego i dobrowolnego uczestnictwa 
wszystkich samorządów szczebla gmin-
nego i powiatowego. W tegorocznej 
edycji uwzględniono także Jastrzębie-
Zdrój. Aczkolwiek wynikiem nie ma się 
co chwalić.

Ranking prowadzony jest przez cały rok, 
w podziale na cztery kategorie jednostek 
samorządu terytorialnego: powiaty; 
miasta na prawach powiatu; gminy miej-
skie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiej-
skie. Eksperci ZPP oceniają zgłoszone 
samorządy według wielu kryteriów zgru-
powanych w dziesięciu grupach tema-
tycznych takich jak: działania proinwes-
tycyjne i prorozwojowe; rozwiązania po-
prawiające jakość obsługi mieszkańca 
oraz funkcjonowania jednostki samorzą-
du terytorialnego; rozwój społeczeń-
stwa informacyjnego; rozwój społeczeń-

stwa obywatelskiego; umacnianie syste-
mów zarządzania bezpieczeństwem 
informacji; promocja rozwiązań z zakre-
su ochrony zdrowia i pomocy społecz-
nej; wspieranie działań na rzecz gospo-
darki rynkowej; promocja rozwiązań 
ekoenergetycznych i proekologicznych; 
współpraca krajowa i międzynarodowa; 
działania promocyjne.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyżej 
wymienione kategorie, kapitułą rankin-
gu przyznaje punkty za każdą z poszcze-
gólnych dziedzin.Kolejność w Rankingu 
uzależniona jest od wyników osiąganych 
przez samorząd oraz zrealizowanych 
projektów. W plebiscycie roku 2011 
Jastrzębie-Zdrój uplasowało się na 52 
miejscu, zdobywając 530 punktów. Zwa-
żywszy, na fakt, że w Polsce mamy za-
ledwie 65 miast na prawach powiatu, 
a do rankingu zgłosiło się ich 64, to miej-
sce te nie jest zbyt zaszczytne. Jastrzęb-
ski magistrat, poproszony o komentarz 
w tej sprawie odpowiedział w następują-

cy sposób: "Różne projekty realizowane 
są w różnych latach, więc to, że obecnie 
jakieś miasto jest na końcu rankingu, nie 
przesądza o tym, że w następnym roku 
nie zostanie sklasyfikowane w czołówce. 
Zaledwie o jedno miejsce wyżej od Ja-
strzębia-Zdroju uplasował się Wrocław, 
a za nami znalazła się Gdynia. Obydwa 
te miasta są jednymi z najprężniej rozwi-
jających się i zaliczanych do tych, gdzie 
najlepiej się żyje, a w tym zestawieniu 
wypadają słabo. Mamy do czego dążyć, 
aby poprawić pozycję, ale też trzeba 
wziąć pod uwagę, że rankingi nie zawsze 
są odzwierciedleniem rzeczywistego po-
ziomu rozwoju." - oświadczyła Kata-
rzyna Wołczańska, rzecznik prasowy 
jastrzębskiego UM.

Dla porównania warto dodać, że Rybnik 
uplasował się na 7 miejscu, powiat cie-
szyński został sklasyfikowany na 4 miej-
scu, powiat wodzisławski na 34 a sąsied-
nie Żory na 49.

Jastrzębie na szarym końcu

Jak poinformował redakcję JasNet-u 
mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju, 12 stycz-
nia, miał miejsce pożar w zabytkowym 
budynku dworca PKP przy ulicy Dwor-
cowej, w dzielnicy Zdrój. 

Z relacji naocznej świadka wynika, że 
około godziny 20-20.20 zauważono po-
żar w zabytkowym budynku PKP, mie-
szczącym się przy ulicy Dworcowej. 
Wezwano straż pożarną, na miejsce 
przyjechały dwa zastępy strażaków oraz 
karetka pogotowia ratunkowego. Ogień 
rozprzestrzeniał się na pierwszym pięt-
rze. Po wejściu strażaków do opuszczo-
nego budynku, okazało się że znajdo-
wała się tam co najmniej jedna osoba 
która została odwieziona do szpitala 
z poparzeniami. Świadkowie przypusz-
czają, że ogień został zaprószony przez 
mieszkających tam bezdomnych.

„Zrobili sobie tam dziką noclegownie, bo 
pomimo zabezpieczenia budynku przez 
zamurowanie okien i drzwi znaleźli wej-
ście przez piwnice. Widziano ich tam nie 
raz jak urzędowali, jak odbywały się liba-
cje alkoholowe, pomimo częstych patroli 
straży miejskiej nic z tym nie zrobiono” - 
ubolewa mieszkaniec Dworcowej, który 
poinformował redakcję JasNet-u o tym 
zdarzeniu.  

Doniesienia na temat pożaru potwierdził 
dyżurny Państwowej Straży Pożarnej, 
który poinformował, że o godzinie 20.31 
odebrano zgłoszenie do pożaru na ulicy 
Dworcowej. Po przybyciu na miejsce 
okazało się, że źródłem rozprzestrze-
niającego się ognia było palące się pos-
łanie bezdomnego, który pomieszkiwał 
w opuszczonym budynku. Mężczyzna 
ten został zabrany do szpitala.

Dworzec 
w płomieniach Co dalej z Ośrodkiem Wypoczynku Nie-

dzielnego? Z tym pytaniem zmierzyli się 
radni podczas posiedzenia Gospodarki 
Komunalnej i Przestrzennej, w dniu 18 
stycznia. Zdaniem Aliny Chojeckiej (PO), 
przewodniczącej Komisji „na razie pa-
dają luźne propozycje, ścierają się różne 
stanowiska, które w efekcie mają dać 
odpowiedź na pytanie: Jaka jest przysz-
łość OWN?” Władze samorządowe 
muszą zdecydować, czy decydują się tyl-
ko na rewitalizację tego terenu, czy też 
zwycięży szersza koncepcja uczynienia 
z tego miejsca ośrodka wypoczynkowe-

go na miarę XXI wieku? Jak na razie nie 
widać żadnych zmian w OWN, które 
z kiedyś gwarnego miejsca zmienia się 
w opuszczony i podupadły rejon miasta, 
w który zapuszczają się tylko nieliczni. 

Członkowie Komisji poruszyli także kwe-
stię zmiany nazewnictwa ulic. Jak się 
okazuje, wiąże się to z określonymi kon-
sekwencjami – chociażby ze zmianą do-
kumentów przez mieszkających tam jas-
trzębian. Tak będzie m.in. w przypadku 
ulicy Armii Krajowej, która ma zostać 
przemianowana na Szarych Szeregów.

Co dalej z OWN?

Zabytkowy budynek dworca przy ul. Dworcowej.  Fot Magdalena Kowolik

Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego
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W Jastrzębiu dominują przestępstwa, które nie należą do kategorii tych najcięższych, 

ale są uciążliwe. Przoduje u nas kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. 

Niemała liczba osób uchyla się od płacenia alimentów na dzieci oraz dopuszcza 

się kradzieży. O działalności Jastrzębskiej Prokuratury Rejonowej mówi jej szef 

prokurator Jacek Rzeszowski.

Panie prokuratorze, czy Jastrzębie-Zdrój 
w 2011 roku było miastem bezpiecznym?

Jeżeli chodzi o przestępczość to nie jest ona ani 
większa, ani mniejsza niż w sąsiednich miastach. 
Nie odbiegamy od „średniej”, która panuje w regio-
nie. Poza tym notujemy u nas znikomą lub prawie 
żadną liczbę przestępstw najgroźniejszych typu 
morderstwa, gwałty. Powiem tak – nie jesteśmy 
Dzikim Zachodem. U nas dominuje przestępczość 
drobna, aczkolwiek uciążliwa dla mieszkańców. 

A jakiego rodzaju przestępstw 
było najwięcej?

„Przoduje” kierowanie pojazdami pod wpływem al-
koholu. Takich spraw było 319. Osoby kierowały sa-
mochodami, ale też… rowerami. Muszę stwierdzić, 
że w takich przypadkach bardzo rzadko umarzamy 
sprawy i zwykle kończą się aktem oskarżenia. Jako 
ciekawostkę dodam, że znaczna liczba sprawców 
została „namierzona” pod jastrzębskimi kopalnia-
mi. Na dodatek zdarzały się sytuacje, kiedy taki kie-
rowca próbował wręczać łapówkę policjantowi (14 
przypadków), aby ten odstąpił od swoich czynno-
ści. Nie muszę dodawać, że to znacznie pogarsza 
sytuację podejrzanego i grozi mu dodatkowo do 10 
lat kary pozbawienia wolności. Zajmowaliśmy się 
również wypadkami drogowymi (61). Z tego 11 
ofiar odniosło ciężkie obrażenia ciała lub poniosły 
śmierć.

Zdarzają się przestępstwa gospodarcze?
W 2011r nie prowadziliśmy postępowań dotyczą-
cych bardzo poważnych wielkiej wagi przestępstw 
gospodarczych. Do tej kategorii zaliczamy różnego 
rodzaju czyny między innymi fałszowanie doku-
mentów w celu wyłudzenia kredytu bankowego. 
Otrzymujemy też zgłoszenia z jastrzębskich kopalń, 
kiedy podczas przetargów oferenci podają niepra-
wdę w dokumentacji, co może narazić zamawiają-
cego na straty. Jeżeli chodzi o przestępstwa gospo-
darcze związane z działalnością instytucji samo-
rządowych, to w 2011r nie prowadziliśmy w tym 
zakresie śledztw. Dodam, że poważnie rozważamy 

Czy zdarza się Panu występować 
w sprawie tak zwanych gróźb karalnych?

Oczywiście, to wcale nie tak rzadkie zjawisko w Ja-
strzębiu. Ogromna część z nich ma miejsce na 
gruncie towarzysko-rodzinnym. To przestępstwo 
jest ścigane wyłącznie na wniosek pokrzywdzo-
nego. Wiele z nich kończy się umorzeniem, ponie-
waż sprawcy dochodzą do porozumienia z pokrzy-
wdzonymi , którzy wycofują złożone wnioski o ści-
ganie karne. A wtedy prokuratura może wyłącznie 
umorzyć dochodzenie. 

Co z kradzieżami?
Sprawy związane z kradzieżami (243) i wyłudze-
niami to niemała część pracy naszych prokura-
torów. Najczęściej sprawcy kradną przedmioty me-
talowe czy złom i chodzi tu nie tylko o kable, ale na 
przykład o… płot, bramę. Mają miejsce kradzieże 
sklepowe, kiedy „klienci” nie mają ochoty zapłacić 
za towar. Co do kradzieży z włamaniem to odnoto-
wano 104 takie przypadki. Zdarzają się kradzieże 
kieszonkowe, ale z tego, co wiem to nie jest to jakaś 
specjalna plaga w naszym mieście. Jastrzębianie 
dopuszczali się również kradzieży programów kom-
puterowych (7). 
Jeżeli chodzi o wyłudzenia (293) to najczęściej no-
tujemy wyłudzenia telefonów komórkowych na 
szkodę operatorów telefonii komórkowych lub 
kredytów bankowych, na przykład przeznaczonych 
na zakup telewizora na raty. Najczęściej ma to miej-
sce po przedstawieniu fałszywych dokumentów 
w celu uzyskania kredytu bankowego. Kredyty te 
potem nie są spłacane, a zakupiony na raty sprzęt 
np. telewizory sprawcy sprzedają. Notowane są też 
oszustwa internetowe, dotyczące sprzedaży towa-
rów. Za pośrednictwem portali internetowych ofe-
rowana jest sprzedaż przedmiotów, następnie po 
wpłacie określonej należności klient nie otrzymuje 
towaru. 

Przestępstwa wśród nieletnich?
Proszę pamiętać o tym, że odpowiedzialność karną 
ponosi się po ukończeniu 17 roku życia. Czynami 
popełnionymi przez nieletnich przed ukończeniem 
17 roku życia zajmują się sądy rodzinne. Wiem jed-
nak, że prowadzą masę spraw w związku z demora-
lizacją nieletnich i niewłaściwym zachowaniem ucz-
niów. Często nieletni sięgają po alkohol, a ich za-
chowanie miedzy innymi w szkole budzi co najmniej 
wątpliwości. Prowadzone są również postępowania 
dotyczące niestosowanie się do obowiązku szkol-
nego, czyli o „uporczywe wagary”. Pojawiają się 
również narkotyki, ale skala ujawnionych zdarzeń 
z udziałem nieletnich nie wskazuje na to, aby było 
to jakieś ogromne zjawisko. 

Staracie się w jakiś sposób 
przeciwdziałać tym zjawiskom?

Prowadzimy profilaktykę, nasi prokuratorzy organi-
zują zajęcia z młodzieżą . Starają się jej przybliżyć 
problemy związane z odpowiedzialnością karną. 
Współpracujemy tutaj z Miejską Biblioteką Publicz-
ną, filia przy ul. Krakowskiej. Z tego, co wiem spot-
kania te cieszą się zainteresowaniem ze strony mło-
dych ludzi. 

Czego po prokuraturze może oczekiwać
 przeciętny obywatel, który nie wszedł 

w konflikt z prawem?
Jeśli padł ofiarą przestępstwa to pomocy. Prokura-
torzy prowadza lub nadzorują prowadzone przez 

wniesienie apelacji wobec wyroku uniewinniające-
go prezydentów Mariana J. i Janusza O. (Sprawa 
przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiąz-
ków w związku z niedokonanie zwrotu nadpłaty po-
datku od nieruchomości na rzecz Przedsiębiorstwa 
Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem).

A groźne przestępstwa?
Miały miejsce dwa usiłowania zabójstwa. Naj-
częściej zdarzenia takie miały miejsce podczas 
wspólnego biesiadowania przy alkoholu. W ubieg-
łym roku prokuratura otrzymała 10 zawiadomień 
o gwałtach, z czego jedno zakończyło się postawie-
niem zarzutów i skierowaniem aktu oskarżenia. Wy-
nika to faktu, przestępstwa te są ścigane wyłącznie 
na wniosek pokrzywdzonego, który nie zawsze zo-
stał złożony, a ponadto zdarzało się, że w trakcie 
śledztwa pokrzywdzeni „wycofali” zeznania. Poza 
tym nie każde zdarzenie, z uwagi na przebieg mo-
żna było uznać za gwałt. 

Miały miejsce pobicia?
Miały miejsce przypadki spowodowania ciężkich 
obrażenia ciała (7). Odnotowano 35 rozbojów, czyli 
pobić lub gróźb połączonych z dokonaniem kra-
dzieży. W sprawie bójek i pobić prowadziliśmy 58 
postępowań. Tego typu zdarzenia mają miejsce 
najczęściej w barach, podczas spożywania alkoho-
lu. Często ofiara nie pamięta szczegółów zdarzenia 
i wtedy musimy opierać się na relacjach świadków. 
Różnie bywa z ich percepcją.

A szeroko rozumiane 
sprawy rodzinne?

Tutaj prym wiedzie uchylanie się od płacenia ali-
mentów na rzecz dzieci. W ubiegłym roku odnoto-
wano 317 takich spraw. Przeważnie uchylają się od 
obowiązku alimentacyjnego mężczyźni, ale zdarza-
ją się, wprawdzie sporadycznie, i kobiety. Również 
niemałą liczbę stanowią przypadki znęcania się nad 
rodziną (290). Jest to sporo, zważywszy na tak zwa-
ną szarą strefę, kiedy ofiary nie decydują się zgła-
szać takich sytuacji. 

policje postępowania przygotowawcze. Prokurato-
rzy udzielają pokrzywdzonym niezbędnej porady 
prawnej czy pomocy. Mogą na przykład pomóc 
w uzyskaniu naprawienia szkody wyrządzonej prze-
stępstwem poprzez wytoczenie obok aktu oskar-
żenia tzw powództwa adhezyjnego czy wnieść na 
rozprawie przed sądem wniosek o nałożeniu w wy-
roku na skazanego obowiązku naprawienia szkody. 
Nadmieniam, że każdy pokrzywdzony podczas pier-
wszego przesłuchania otrzymuje pisemne poucze-
nie o przysługujących mu prawach oraz ciążących 
obowiązkach z którym powinien się zapoznać. 

Możecie też chronić ofiary przestępstw?
Ależ tak, są takie możliwości prawne. Wobec podej-
rzanego w uzasadnionych przypadkach mogą zo-
stać zastosowane środki zapobiegawcze w postaci 
zakazów zbliżania się i kontaktowania z pokrzyw-
dzonym, a najczęściej w sprawach rodzinnych na-
kaz opuszczenia mieszkania zajmowanego wspól-
nie z pokrzywdzonym na okres 3 miesięcy. Podej-
rzany na wniosek prokuratury może zostać również 
tymczasowo aresztowany przez sąd. 

Czym kierują się prokuratorzy 
badając poszczególne sprawy?

Na pewno nie zakładamy z góry skazania człowieka 
na jak najwyższy wymiar kary. Oczywiście, pod-
stawą naszej pracy są obowiązujące przepisy prawa 
, ale prowadząc postępowania ustalamy i bierzemy 
pod uwagę wszystkie okoliczności zdarzenia. Kary 
muszą być adekwatne do popełnionych czynów, ale 
też spełniać funkcję wychowawczą i poprawczą wo-
bec skazanego. Dla oskarżonego, później skaza-
nego, ma powstać jasny przekaz: Tak nie wolno 
robić! Chodzi przecież o to, żeby człowiek funkcjo-
nował w społeczeństwie według ogólnie przyjętych 
norm moralnych i prawnych. Z drugiej strony spra-
wca musi mieć świadomość, że poniesie odpowie-
dzialność karną, że konsekwencje jego czynów są 
nieuchronne. 

Czy prokuratura jest skuteczna 
w swoich działaniach?

Uważam, że tak. Świadczą o tym dane: W 2011 
roku łącznie prowadziliśmy 3127 spraw, to mniej 
o około 200, niż w roku 2010. Z tego 1272 zakoń-
czył się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, a 37 
spraw mniejszej wagi poprzez skierowanie wnios-
ków o warunkowe umorzenia postępowania karne-
go na okres próby. Łącznie sądy osądziły 1747 
osób, z czego skazano 1619. Warunkowo umorzono 
71 spraw. Jedna osoba została skierowana do za-
kładu psychiatrycznego w związku ze stwierdzoną 
niepoczytalnością. Wobec 31 osób sądy umorzyły 
postępowania najczęściej z powodu śmierci oskar-
żonego lub wycofania przez pokrzywdzonych wnio-
sków o ściganie karne. Uniewinniono 31 oskar-
żonych. Nie mogę również narzekać na brak kadr. 
Mamy wystarczającą liczbę prokuratorów. Oczy-
wiście zawsze mogłoby być ich więcej, ale nie jest 
źle. Jeśli chodzi o współpracę z policją to jest ona 
dobra. Uważam, że Prokuratura Rejonowa w Ja-
strzębiu-Zdroju należycie wywiązuje się z nałożo-
nych na nią zadań.

Dziękuję za rozmowę.

Jacek Rzeszowski
Fot. Łukasz Parylak



Kiedy w sierpniu ubiegłego roku Adam (imię 
zmienione – przyp. aut.), absolwent Technikum nr 4 
w Jastrzębiu-Zdroju, zdał pomyślnie egzamin zawo-
dowy, swoje pierwsze kroki skierował na jedną z ja-
strzębskich kopalni. Nic dziwnego: jako technik ele-
ktryk miał gwarancję pracy w Jastrzębskiej Spółce 
Węglowej. W każdym razie, tego rodzaju adnotacja 
po dziś dzień widnieje na stronie internetowej Zes-
połu Szkół nr 6. „Jest już połowa stycznia, a ja wciąż 
nie wiem, na czym stoję. O pracy w kopalni mogę 
sobie tylko pomarzyć” – żali się. Jak mogło do tego 
dojść? Adam rzeczowo odtwarza swoją drogę do 
wymarzonej pracy. Jak się niebawem okaże nie była 
ona usłana różami. „Zacznijmy od listy absolwen-
tów mojego technikum. O ile mi wiadomo, ta która 
wyszła ze szkoły była kompletna. Z kolei na kopal-
nie trafiły listy z nazwiskami osób, które nie miały 
nic wspólnego z 'czwórką', ewentualnie przy naz-
wiskach moich kolegów brakowało na przykład nu-
meru telefonu. Czy to przypadek?” – pyta głośno. 
Idźmy dalej. W październiku i listopadzie przepro-
wadzane są badania lekarskie i testy psychotech-
niczne dla kandydatów do pracy na kopalni. I tutaj 
także relacja młodego jastrzębianina utrzymana 
jest w bez mała sensacyjnej konwencji: „Nagle oka-
zało się, że młodzi ludzie, którzy jeszcze rok temu 
byli okazami zdrowia, nie potrafili przejść badania 
spirometrycznego, czy EKG. Podobnie z testami 
psychotechnicznymi. Te, które były przeprowadza-
ne przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników 
Górnictwa dla wielu z nas okazały się przeszkodą 
nie do przejścia. Ja sam znalazłem się w pobliżu do-
puszczalnego progu błędu”. Absolwent jastrzęb-
skiego technikum nie ma złudzeń – kopalnie bez 
problemu znajdą chętnych na ich miejsce. „To się, 
zresztą, już dzieje. Nawet gdyby mieli to być ludzie 
o tak typowo górniczych zawodach, jak piekarz, 
cukiernik czy kelner, bo to nimi zainteresowała się 
teraz Spółka” – ubolewa. Jednocześnie dodaje, że 
zna co najmniej kilkanaście osób, które „od ręki” 
zostały zatrudnione w Kompanii Węglowej. „To są ci 
sami ludzie, dla których nie znalazła się praca w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej” – podkreśla.

Adam wciąż nie traci nadziei, że ta patowa sy-
tuacja ulegnie zmianie. Tymczasem był zmuszony 
zrezygnować ze studiów, rozgląda się także za inną, 
niekoniecznie związaną z górnictwem pracą. „Nie-
którzy z moich kolegów zwolnili się nawet z po-
przedniego miejsca pracy w nadziei, że – jak obie-
cywano im przez te wszystkie lata – zostaną zatrud-
nieni na kopalni. Niestety, te nadzieje okazały się 
płonne” – mówi.

Co na to Zespół Szkół nr 6? Jej dyrektor, Jerzy 
Maduzia, poproszony o komentarz do całej sytuacji 
wyjaśnia: „Na podstawie porozumienia pomiędzy 
Jastrzębską Spółką Węglową a Miastem Jastrzębie-
Zdrój, corocznie 30 absolwentów każdej z czterech 
klas (technik elektryk, technik górnictwa podziem-
nego, technik mechatronik i w szkole policealnej – 
technik górnictwa podziemnego) ma gwarancję za-
trudnienia, jeżeli uzyskają tytuł technika, a także 
otrzymają zgodę lekarską do wykonywania zawodu 
i pozytywnie wypełnią testy psychotechniczne. Na-
leży dodać, że na rekrutację ma również wpływ opi-
nia o danym absolwencie, o którą może być popro-
szona szkoła. Ta ostatnia, zgodnie z umową, na 
przełomie sierpnia i września przesyła listy absol-
wentów objętych porozumieniem – po uzyskaniu 
informacji z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

o wynikach zewnętrznych egzaminów zawodo-
wych. Dalsza procedura rekrutacji leży w kompe-
tencji JSW i to Spółka ustala terminy przyjęć na po-
szczególne kopalnie (zgodnie z zawartym porozu-
mieniem)”. Chciałoby się zapytać: skoro jest tak do-
brze, dlaczego jest tak źle? Jest umowa, są jasne 
kryteria, określone procedury – tylko... pracy nie 
ma. Zresztą, jak przyznaje dyrektor Maduzia, osta-
tnie słowo w kwestii przyjęć na konkretną kopalnię 
należeć będzie do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 
To dobrze czy źle? A może nie ma to większego zna-
czenia? W końcu, jest umowa, są kryteria, proce-
dury...

No właśnie, Jastrzębska Spółka Węglowa. Czy 
zmierza w ogóle bronic się przed tymi zarzutami? 
Tak brzmi jej oficjalne stanowisko: „Nie zapomnie-
liśmy o ubiegłorocznych absolwentach szkół gór-
niczych. Podtrzymujemy wcześniejszą deklarację 
przyjęcia ich do pracy. Przyjęcia będą realizowane 
w miarę potrzeb i możliwości kopalni. Przypomina-
my, że porozumienia zawarte pomiędzy  Jastrzęb-
ską Spółką Węglową SA a prezydentem miasta  
Jastrzębie – Zdrój oraz wójtami gmin Pawłowice 
i Ornontowice w zakresie kształcenia w zawodach 
górniczych nie precyzują daty przyjęcia absolwe-
ntów, a mówią jedynie o zatrudnianiu tych, którzy 
zdali egzaminy kwalifikacyjne i osiągnęli najlepsze 
wyniki.  Również w ubiegłych latach absolwenci byli 
przyjmowani w terminach późniejszych, a więc ci 
z 2009 roku w październiku i listopadzie 2009 r., a ci 
z 2010 roku - w listopadzie i grudniu 20010 r. oraz  
w styczniu i  lutym 2011 r. W drugiej połowie roku 
kopalnie JSW skoncentrowały się na zwiększeniu 
zatrudnienia w oddziałach wykonujących roboty 
przygotowawcze, gdzie potrzebni są pracownicy 
o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodo-
wym, którego absolwentom jeszcze brakuje. Nie 
mogą oni też do 21 roku życia pracować w warun-
kach nadmiernego hałasu i zapylenia. Właśnie dla-
tego absolwenci nie są przyjmowani bezpośrednio  
po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów, tylko 
w terminach późniejszych”.

 Jak podkreśla Adam, żaden z tegorocznych 
absolwentów jastrzębskich szkół technicznych, któ-
rzy zdali egzamin zawodowy nie został przyjęty na 
kopalnię. Czy aby na pewno jest to tylko dzieło 
przypadku? W najlepszym wypadku można tu snuć 
niekończące się domysły. A te niebezpiecznie oscy-
lują w kierunku polityki. Jaka to jest polityka i co 
stawia sobie za cel, pozostaje kwestią otwartą. Czy 
rzeczywiście, jak przekonują absolwenci, chodzi 
o walkę ze związkami zawodowymi? Spuśćmy za-
słonę milczenia na to pytanie. Bo co prawda Dawid 
jako jedyny podjął wyzwanie filistyńskiego wojo-
wnika Goliata, ale wszystko wskazuje na to, że kan-
dydatów na biblijnego króla w naszym mieście brak. 
I trudno się dziwić – szczególnie młodym ludziom. 
Swoją drogą, czy przyjęcie kilkudziesięciu pełnych 
zapału i dobrych chęci osób przez Jastrzębską Spół-
kę Węglową, firmę, która zatrudnia ponad 20 tys. 
pracowników, to takie spektakularne przedsięwzię-
cie? Czy warto, aby przekonali się, na czym w pra-
ktyce polega bycie bezrobotnym? Czy to będzie dla 
nich cenne doświadczenie? Przed nimi całe życie. 
Oby ten falstart, który stał się ich udziałem nie 
powtórzył się po raz drugi.

5www.gazeta.jasnet.pl    publicystyka

wasze komentarze
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 Również jestem absolwentem technikum ro-
ku 2011 z gmin które właśnie były wymienione 
w artykule. O pracy dalej "ani widu ani słychu" 
Podejrzewam, że my technicy górnicy, możemy 
zaczynać szukać pracy gdzieś indziej.
autor: Imię zmienione Adam

  Najpierw mówili, że nas przyjmą w listopa-
dzie, później że w styczniu, teraz obiecują że w 
marcu. "Wielka" spółka giełdowa, a nie potrafią się 
nawet porządnie określić!
autor: Andrzej

No dokładnie pół roku bezrobocia, długi rosną 
opłaty za studia zaoczne same się nie spłacą. A kto 
nas teraz przyjmie do pracy na zasadzie "juro nie 
przyjdę bo jsw się odezwało" .
autor: tron

 Bardzo dobrze, nie mogą mieć lekko. Później 
przychodzą do pracy i leżą, bo myślą że im się 
należy!! Niech sobie docenią prace, ja po szkole 5 
lat szukałem pracy!
autor: Adam

5x składałem papiery i nic. Żeby się dostać to 
jedynie plecy. 90% kumpli tylko dostało sie przez 
plecy albo w łapę.
autor: Na dzikim zachodzie

Ü

Ü

Ü

Ü

 Rok temu ukończyłem technikum górnicze 
i to samo, tylko odsuwają terminy... Szkoła niby 
prace gwarantowała... uhum.
autor: marcin

 to jest ściema, jakie przyjęcia jak cię przyjmą 
to odpadniesz na psychotestach albo na badaniach 
lekarskich, po prostu trzeba miec układy.
autor: xxx

Ja się nie dziwię, że spółka nie chce zatrud-
niać dzieci związkowców. Jest duże prawdopodo-
bieństwo, że odziedziczyły po nich talent do pracy.
autor: Genek

Zdaliśmy pomyślnie egzamin potwierdzający 
kwalifikacje zawodowe. Chodziliśmy do technikum 
4 lata żeby dostać tą prace. I co ? Czekamy dalej. 
Wiele osób podjęło studia zaoczne mając pod 
uwagą to, że dostaną prace na kopalni w trakcie 
studiów i będą mieli z czego te studia opłacać. 
Ciekawe kto im zapłaci za kolejne semestry !! 
Wstyd i Hańba !!!
autor: Górnik 3

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na 

www.jasnet.pl
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„Było bajkowo!” - tak uczestnicy trzy-
dniowej wycieczki w Tatry podsumowali 
swój wyjazd. Organizatorem tego wy-
padu narciarskiego było osiedle Pio-
nierów, które systematycznie zachęca 
mieszkańców Jastrzębia do aktywnego 
wypoczynku i spędzania czasu na wol-
nym powietrzu. 

„Pionierzy” znają już chyba wiele tras 
z pobliskiego Beskidu Śląskiego. Nie ob-
ce są im Tatry, które odwiedzają wiosną 
i latem. Tym razem padł pomysł, aby 
zorganizować wypad na narty. Wielbicie-
le dwóch desek oraz snowboardu mogli 
poczuć się usatysfakcjonowani. Śniegu 
było co niemiara, a bajkowa sceneria 
Tatr w białej otulinie robiła na wszyst-

kich wrażenie. Duża część wycieczko-
wiczów skorzystała z basenów termal-
nych, inni do upadłego bawili się na 
stoku, a jeszcze inni urządzili sobie kulig. 
Jeden z wieczorów miło upłynął w karcz-
mie, gdzie przygrywała prawdziwa ka-
pela góralska. Podczas pobytu u podnó-
ża największych polskich gór czuło się 
jeszcze atmosferę Świąt Bożego Naro-
dzenia. Jastrzębianom szkoda było 
opuszczać piękną, górską krainę i wra-
cać do szarej rzeczywistości. 

Tomasz Czarnota, organizator górskiego 
wypadu, zaprasza na kolejne wycieczki 
w Tatry. Jechać może każdy zarówno ten 
spragniony wrażeń na stoku, jak i wiel-
biciel górskich widoków.

Zarząd Osiedla Pionierów 
organizuje wyjazdy na narty 
do Białki Tatrzańskiej.
17-19 luty, 9-11 marzec.  

Koszt : 140 zł / osobę
(przejazd autokarem + 2 noclegi 
z wyżywieniem)

Karnety na wyciągi kupujemy 
korzystając z grupowych zniżek.
Ilość miejsc ograniczona. 
Organizator nie zapewnia 
dodatkowego ubezpieczenia. 
Osoby niepełnoletnie mogą jechać 
tylko z opiekunem dorosłym.

ZAPISY 
codziennie od 16 - 20 stycznia 2012 
w godz 15:30 - 17:00 
w biurze Zarządu Osiedla Pionierów 
na ulicy Mazurskiej 2.

Program wyjazdu
1. Piątek - zbiórka o godzinie 5.30 
na parkingu marketu Lidl przy 
ulicy Podhalańskiej.
Wyjazd około godz. 5.45 do Białki 
Tatrzańskiej na stok Kotelnica , 
stamtąd wyjazd do Poronina około 
16.30 ,zakwaterowanie dom wczasowy 
"Jesionkówka" w Poroninie, 
obiadokolacja .

2. Sobota - 7.00 śniadanie , 
wyjazd 8.00 na stok Kotelnica - Białka 
Tatrzańska, powrót do kwatery około 
16.00, obiadokolacja, czas wolny.

3. Niedziela – 7.00 śniadanie, 
8.15 wyjazd na narty lub termy , 
powrót z Białki Tatrzańskiej prosto 
do Jastrzębia-Zdroju około 
18.00 – 19.00 na parking przy Lidlu.

KONTAKT:
694-732-855, 508-630-690

Zarząd Osiedla Pionierów dokonał 
w dniu 13 stycznia przeglądu sytuacji na 
osiedlu. „Mieszkańcy zwrócili nam uwa-
gę na bałagan jaki panuje przy pawilo-
nach na ulicy Warmińskiej. Dokładne 
miejsce znajduje się przy deptaku pro-
wadzącym z ulicy Łowickiej do ulicy War-
mińskiej. Z jednej strony śmietnisko 
które nie jest uprzątane od miesięcy, 
a z drugiej pomieszczenie na odpady. 
które adoptowali bezdomni na swoje po-
trzeby noclegowe. Rejon tych pawilo-
nów od dłuższego czasu ma problemy 
z należytym utrzymaniem porządku na 
swoim terenie” - relacjonuje Bolesław 
Lepczyński, członek zarządu. 
Straż Miejska, która została poinformo-

wana o tym fakcie zobowiązała zająć się 
sprawą. „Strażnicy razem z pracowni-
kami Ośrodka Opieki Społecznej do-
konują systematycznego przeglądu 
miejsc, w których przebywają osoby 
bezdomne. Pamiętać jednak należy, że 
często zmieniają one miejsce swojego 
bytowania. Nie można też im nakazać 
udanie się do noclegowni” - mówi Artur 
Kijak, Kierownik Referatu Ośrodka 
Dyżurnego Straży Miejskiej. Nie jest jed-
nak w stanie podać, ile razy i kiedy straż-
nicy kontrowali to miejsce, chociaż 
wskazuje na to, że patrole SM są zobo-
wiązane zwracać uwagę na wszelkie 
sytuacje, które mają miejsce podczas 
ich pracy.

Bałagan na ul. Łowickiej

Fot. Łukasz Parylak

Narciarski wypad "Pionierów”
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Marek Wadowski, Zastępca Prezesa Za-
rządu ds. Ekonomicznych Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A., złożył rezygnację 
z pełnionej funkcji. Ma to związek z pla-
nowanym powołaniem go na Członka 
Zarządu Spółki Energetycznej „Jastrzę-
bie” S.A.

Rezygnacja została złożona 2012-01-10 
na ręce Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej JSW S.A. Obowiązki Marka Wa-
dowskiego przejmie (do momentu wy-
łonienia przez Radę nowego członka Za-
rządu) prezes Jarosław Zagórowski.

"Do Zarządu JSW S.A. przyszedłem z mi-
sją realizacji konkretnych zadań. Mam 
poczucie, że cele te zostały osiągnięte. 
Stąd decyzja, by w ramach Grupy Kapi-
tałowej JSW szukać nowych wyzwań (...)

Z dużą satysfakcją przyjąłem propozy-
cję wejścia do Zarządu SEJ S.A. Chcę 
wykorzystać dotychczasowe doświad-
czenie dla rozwoju istotnego obszaru 
JSW jakim jest energetyka".

Spółka Energetyczna „Jastrzębie” S.A. 
produkuje energię elektryczną oraz 
energię cieplną dla potrzeb przemysło-
wych oraz dla mieszkańców Jastrzębia-
Zdroju i okolic. W grudniu 2011 SEJ S.A. 
przejęła Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-
Zdroju. Celem koncentracji jest osiąg-
nięcie przez GK JSW pionowo zintegro-
wanej struktury, charakteryzującej się 
niskim kosztami działalności, oraz wyko-
rzystanie efektu synergii dla funkcjono-
wania na lokalnych rynkach ciepła.

- mówi Marek Wadowski. 

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
odebrał w minioną sobotę 14 stycznia 
2012 r. Platynowy Laur Umiejętności 
i Kompetencji przyznawany przez Regio-
nalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Zarząd otrzymał nagrodę m.in. za spra-
wne zarządzanie firmą oraz udany 
i przełomowy dla polskiego górnictwa 
debiut giełdowy. Odbierając nagrodę 
Jarosław Zagórowski, Prezes JSW po-
dziękował pracownikom firmy, ale także 
Wojewodzie Śląskiemu Zygmuntowi 
Łukaszczykowi za udane mediacje ze 
stroną społeczną przed giełdowym 
debiutem. 

Najwyższe wyróżnienie w tym roku ot-
rzymali przewodniczący Komisji Euro-
pejskiej José Manuel Barroso oraz Do-
nald Tusk. Jerzy Buzek, Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego otrzymał 
Nagrodę Specjalną – Statuetkę Orła 
Piastów Śląskich. 

Diamentowe, Kryształowe, Platynowe 
oraz Złote Laury Umiejętności i Kompe-
tencji, przyznawane przez Kapitułę Lau-
rów, wręczane są już od dwudziestu lat. 
Ideą przedsięwzięcia jest promowanie 
przedsiębiorczości – ludzi i ich firm, które 
osiągają sukces gospodarczy a jedno-
cześnie są zdolni do dzielenia się tym 
sukcesem poprzez aktywność społeczną 
w swoim środowisku i wspieranie inicja-
tyw lokalnych.

Historię Laurów tworzy kilkuset Laure-
atów. Wśród dotychczasowych wyróż-
nionych znalazły się takie osobistości jak 
Lech Wałęsa, Ojciec Święty Jan Paweł II, 
Javier Solana Madariaga, Jan Nowak 
Jeziorański, Aleksander Kwaśniewski, 
Vaclav Havel, Kardynał Stanisław Dzi-
wisz, Profesor Władysław Bartoszewski, 
Profesor Leszek Balcerowicz, Andrzej 
Wajda, Krzysztof Zanussi czy Bogdan 
Borusewicz.

Podczas gali Jastrzębska Spółka Węg-
lowa wzbudzała wyjątkowo duże zainte-
resowanie, szczególnie… wśród pań. 
Wszystko za sprawą Roba Bonje czoło-
wego zawodnika sponsorowanego przez 
JSW klubu Jastrzębski Węgiel oraz Seb-
astiana Jańczy ratownika górniczego 
z kopalni Budryk, którzy wręczali wszyst-
kim paniom symbolizujące spółkę poma-
rańczowe róże. Zaproszeni goście mieli 
także okazję zobaczyć wystawę zdjęć 
pod hasłem „Najlepsi w jednej drużynie” 
poświęconą pracy górników i siatkarzy.

"Chcieliśmy pokazać naszą firmę z nieco 
innej strony. Jesteśmy przykładem na 
to, jak pięknie można łączyć biznes 
i sport, dokonywać transferu wzajem-
nych wizerunków, aby w konsekwencji 
osiągać cele biznesowe" 
- mówi Jarosław Zagórowski, prezes JSW.
"W naszym przypadku sprawdza się 
hasło, że NAJLEPSI GRAJĄ W JEDNEJ 
DRUŻYNIE”.

Nagroda dla zarządu JSW

Fot. Agnieszka Materna

Zmiany w zarządzie JSW

Jak informuje Komenda Miejska Policji w
Jastrzębiu-Zdroju, w zeszłą środę, 
4 stycznia, około godz. 19.30 na osiedlu 
1000-lecia doszło do napadu na sklep 
spożywczo-przemysłowy. Dokonali go 
dwaj mężczyzny, z których jeden uderzył 
50-letnią ekspedientkę w twarz, drugi 
zaś zabrał z kasy pieniądze w kwocie 
1450 zł. Pracownica sklepu nie odniosła 
obrażeń. W wyniku podjętych czynności 

operacyjnych policjanci ustalili tożsa-
mość sprawców napadu, którzy osta-
tecznie zostali zatrzymani w ponie-
działek, 9 stycznia. Okazali się nimi dwaj 
mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju w wieku 
28 i 32 lat, wcześniej karani za podobne 
przestępstwa. 

Za rozbój w warunkach recydywy grozi 
im do 15 lat pozbawienia wolności. 

Napadli na sklep
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Na szczęście dla wszystkich tych, którzy pozo-
stają w Jastrzębiu, czeka dość atrakcyjna i co naj-
ważniejsze, zróżnicowana oferta spędzenia wol-
nego czasu. O swoich wychowanków w czasie ferii 
zadbają nie tylko szkoły ale również instytucje takie 
jak Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz Miejska Biblioteka Publiczna. 
Uwzględniono zarówno dzieci w wieku starszym jak 
również maluchy.

Ferie w szkole 
– dlaczego nie?

Podczas organizacji ferii wzięto również pod uwa-
gę fakt, że wiele dzieciaków musiałoby w trakcie 
wolnego czasu siedzieć samotnie w domu, gdyż ro-
dzice pracują. Specjalnie z myślą o nich zorganizo-
wano półkolonie. W tym roku, spędzić je będzie 
można w kilku placówkach oświatowych. W swoje 
progi zaprasza Szkoła Podstawowa  Nr 10, w której   
organizowane są półkolonie pod hasłem „Zimowa 
przygoda” dla dzieci będących podopiecznymi Oś-
rodka Pomocy Społecznej. Z tej formy wypoczynku 
skorzysta 15 uczniów klas I – III oraz 20 uczniów 
klas IV – VI. Ponadto szkoła oferuje zajęcia świe-
tlicowe pod wspólnym tytułem „Rozrywka i nauka”. 
Inną propozycję ma Zespół Szkół Sportowych. Jak 
wiadomo, nazwa zobowiązuje, więc akurat w tej 
szkole dzieci spędzać będą ferie na sportowo. Cały 
czas oczywiście pod czujnym okiem nauczycieli. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4, którzy posta-
nowią mimo wszystko w czasie ferii odwiedzić pla-
cówkę, mogą liczyć na takie atrakcje jak wyjazd na 
skocznię do Wisły i na basen do Pawłowic oraz wyj-
ścia na lodowisko, do galerii oraz gry i zabawy świe-
tlicowe i sportowe. Równie ciekawie zapowiadają 
się zajęcia proponowane przez Szkołę Podstawową 
Nr 5 oraz Szkołę Podstawową Nr 12. Wśród propo-
zycji skierowanych do uczniów znajduje się bogaty 
cykl zajęć artystycznych, rekreacyjno-sportowych 
oraz przedmiotowych rozwijających zainteresowa-
nia uczniów. Jeśli chodzi o uczniów uczęszczających 
do szkół ponadgimnazjalnych to także dla nich znaj-
dzie się coś ciekawego. Mowa o zajęciach w terenie, 
mających na celu poprawę kondycji fizycznej, jak 
chociażby bijący rekordy popularności nordic-wal-
king. Niektórzy, odliczając już dni do matury,mogą 
również w ferie zgłębiać wiedzę. Tak zrobi 90 

uczniów Zespołu Szkół nr 6, którzy wezmą udział 
w projekcie „Po technikum w pracę”. W jego skład 
wchodzić będą  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
z matematyki, z języka angielskiego dla maturzys-
tów czy szkolenie Windows 7 .

Kulturalnie 
w wolnym czasie

Ciekawe propozycje, zarówno dla starszych jak 
i młodszych przygotował również Miejski Ośrodek 
Kultury. Podczas tegorocznych ferii, pracownicy 
MOK-u postawili na spektakle teatralne dla młodych 
mieszkańców miasta. Na scenach kina Centrum wy-
stawione będą takie przedstawienia jak „Królowa 
Śniegu”, „Kopciuszek” czy „Bajka o Duszku Zbyniu”. 
Przed dzieciakami zaprezentują się najlepsi artyści 
śląskich scen teatralnych. Bilety za jedyne 5 zło-
tych, więc warto się wybrać. Oprócz teatru, MOK 
szykuje również wielki bal karnawałowy. Stroje, 
łakocie, świetna zabawa - to wszystko w Domu 
Zdrojowym za jedyną złotówkę. Oprócz tego w Klu-
bie „Kaktus” odbywać się będą dyskoteki kar-
nawałowe, podczas których dzieci, zupełnie za dar-
mo, będą mogły potańczyć do największych hitów. 
Jednak to tylko niektóre z propozycji Miejskiego 
Ośrodka Kultury. Do godnych wyróżnienia z pew-
nością należy propozycja wyjazdu na kulig do Wis-
ły-Czarne za jedyne 30 złotych. W cenie jest nie tyl-
ko dojazd i kulig, ale również ognisko oraz zwiedza-
nie Beskidu Śląskiego. Precyzyjne informacje na 
temat zajęć organizowanych przez MOK w terminie 
od 30.I. do 10 .II znajdziecie na www.jasnet.pl

Na wolny czas
- do biblioteki marsz

Również Miejska Biblioteka Publiczna nie pozos-
tała obojętna na potrzeby dzieci w czasie ferii i spe-
cjalnie dla nich zorganizowała spotkania z najsłyn-
niejszymi niebieskimi ludzikami, czyli smerfami. 
Pod hasłem „Smerfne historie”, codziennie w czasie 
ferii zimowych, czyli od 30.I do 10.II odbywać się 
będą zabawy twórcze, warsztaty czy głośne czyta-
nie dla maluchów. Natomiast każdego popołudnia, 
Miejska Biblioteka Publiczna zamieni się w kino, 
w którym puszczane będą pokazy bajek dla naj-

młodszych. Cykl imprez w książnicy zakończy 
„Smerfna imprezka” czyli bajeczny bal karnawa-
łowy. Oczywiście, nie zabraknie również wielu 
atrakcji w postaci zabaw czy konkursów w miejskich 
filiach biblioteki. Szczegółowy plan imprez na 
www.jasnet.pl.

Różnorodność w MOSiR

Oczywiście w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekre-
acji nie będzie brakowało atrakcji czysto sporto-
wych. Jednak myli się ten, kto uzna, że tylko i wy-
łącznie sportem naznaczone będą ferie 2012. 
W rzeczy samej, organizowane będą wycieczki na 
narty za jedyne 60 złotych, zimowa szkółka wspi-
naczkowa dla wszystkich amatorów wysokości czy 
zimowa akademia tańca na Hali Widowiskowo-
Sportowej. Nie zabraknie jednak również chociażby 

wyjazdu do Aquaparku w Krakowie, który może po-
szczycić się mianem jednego z największych tego 
typu obiektów w Europie, czy wyprawy na kulig. Nie 
lada gratka czeka także na fanów piłki halowej, 
siatkówki czy tenisa stołowego – takie bowiem at-
rakcje również zostały przygotowane. Sztandaro-
wym już wręcz punktem każdych ferii z MOSiR jest 
propozycja spędzenia wolnego czasu na ślizgaw-
kach na lodowisku „Jastor” czy na krytej pływalni 
„Laguna”. Jakby tego było mało, dodatkowo orga-
nizatorzy zaplanowali również wyjazd do Katowic, 
do Multikina IMAX na seans 3D.

Jak widać więc atrakcji nie będzie brakowało, 
a ich szczegółowy rozkład można poznać na stronie 
www.jasnet.pl
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7 styczeń – spokój, cisza, przecież Orkiestra do-
piero jutro. Błąd! Członkowie sztabu nie odpoczy-
wają już od kilku dni. Mało tego, sobota to prawdzi-
we apogeum. Od 20.00 w Clubie Explozja ruszają 
pierwsze występy, a tu w sztabie jeszcze wrze pra-
ca. Trzeba podopinać wszystko na ostatni guzik, bo 
czas nagli. Na czym więc upłynęły ostatnie godziny 
osób zaangażowanych w organizację XX finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? 

"Ostatnie godziny to było szaleństwo. Telefony, aby 
ustalić kto, gdzie i z czym jedzie. No i te nieszczęsne 
skarbonki. One są składane i to jest fajne, ale nie-
stety to tylko tektura. Dlatego musieliśmy je oklejać 
dodatkowo taśmą klejącą, żeby wytrzymały przez 
cały dzień. Do 21.00 więc siedzieliśmy i obrabialiś-
my kilkaset puszek" – wyznaje Arkadiusz Wąsik, 
szef sztabu jastrzębskiej WOŚP.

Godzina 23.00 i wszyscy w gotowości bojowej 
czekają w Explozji, żeby XX finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy rozpoczęli Kalwi&Remi. Wska-
zówki zegara przesuwają się i... zaczęło się! XX finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystarto-
wał. Jednak członkowie sztabu nie mogą dać po-
nieść się zabawie, owszem, są na miejscu, jednak 
cały czas obserwują czy wszystko w porządku, czy 
nikomu nic się nie dzieje, czy puszki krążą wśród 
imprezowiczów. Po 2.00 nad ranem czas zebrać się 
do domu, bo przed 5.00 trzeba już szykować się na 
mega harówkę.

Od 6.00 rano wydawane są puszki. Szkoła Pod-
stawowa nr 6 zamienia się w stanowisko manew-
rowe.To tutaj przez cały dzień będzie główne cen-
trum operacyjne, stołówka, biuro – słowem wszys-
tko co potrzebne do sprawnego przebiegu tej wiel-
kiej imprezy. Wolontariusze ruszyli w miasto. 240 
osób przemierza ulice, parki, osiedla i namawia jas-
trzębian do wrzucenia datków do oklejonych czer-
wonymi serduszkami puszek. Głównodowodzących 
czeka natomiast nie lada wyczyn. Podróż w czasie, 
gdyż powinni się znajdować w kilku miejscach 
jednocześnie. Przecież imprezy toczą się w Galerii 
“Jastrzębie”, w kinie “Centrum” oraz w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej. Okazało się jednak, że w tej 
kwestii z pomocą przyszli jastrzębscy taksówkarze.
“Fakt, bieganiny było sporo. Dlatego wielki szacun 
dla taksówkarzy z korporacji OK TAXI. Nie tylko 
w tym szczególnym dniu jeździli za free, wszystkie 
pieniądze wrzucając do skarbonek wożonych w tak-
sówkach, to jeszcze mogłem na nich liczyć w każdej 
chwili. Wystarczył telefon: Panowie musimy pędzić 
do Centrum, i już byli pod halą" – wyjaśnia zdolność 
do teleportacji Arkadiusz Wąsik. Warto dodać, że 
sami taksówkarze zebrali do swoich puszek ponad 
1000 złotych.

Przemieszczanie jedną drogą, natomiast warto 
przypomnieć, że do pracy przy organizacji i nadzo-
rowaniu XX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zgłosiło się mnóstwo chętnych. Mowa tym 
razem nie o wolontariuszach, ale o członkach Jeź-
dzieckiego Klubu Sportowego Equi Verso, harce-
rzach, pracownikach MOK-u czy MOSiR-u i oczy-
wiście Jastrzębskiej Alternatywy Młodzieży Akty-
wnej, która nadzorowała zarówno imprezę w Explo-
zji, jak również prezentacje w Galerii Jastrzębie.

się z nimi przenieść pod dach i kontynuować zaba-
wę. Może pomyślimy również nad zmianą koncepcji 
koncertów w kinie Centrum. Uważam, że dalej taka 
propozycja dla starszego odbiorcy jest potrzebna, 
jednak należy pomyśleć nad pewnymi usprawnie-
niami. Pomysłów jest więc mnóstwo, wystarczy tyl-
ko dożyć do przyszłorocznego finału i zorganizuje-
my kolejny, XXI finał. I znowu będziemy próbowali 
bić własne rekordy" – kończy ze śmiechem Arek 
Wąsik.

"JAMA to wspaniali młodzi ludzie, którzy bardzo 
pomogli w całej organizacji. Mimo młodego wieku, 
stanęli na wysokości zadania. Oczywiście, było kilka 
kwestii w których potrzebowali pomocy kogoś bar-
dziej doświadczonego, chociażby w gestii ściągnię-
cia do nas fajnych wykonawców" – wychwala JAMĘ 
Arek Wąsik.

Wykonawcy również chwalili sobie całą organi-
zację, podkreślając, że bardzo fajnie grało się im 
przed jastrzębską publicznością. Nie ma co ukry-
wać, że obsadzenie w roli szefa sztabu Arka Wąsika 
było dobrym posunięciem, ponieważ kilkanaście lat 
koncertowania z zespołem Stonehenge, sprawiło że 
łatwiej było dostać się do określonych zespołów.

"To nie tak, że ja chciałem sprosić tylko swoich zna-
jomych muzyków i koniec. Ale nie ukrywajmy, wiele 
z tych zespołów to moi dobrzy znajomi, którzy, kie-
dy dowiedzieli się, że organizujemy XX finał z wielką 
pompą, bez namysłu zgodzili się u nas zagrać" - 
tłumaczy skromnie szef sztabu.

Koncerty, światełko do nieba, aukcje – to wszy-
stko miało zakończyło się po 22.00. Uff, koniec, 
można odsapnąć... I znowu błąd! Sztab jeszcze na 
długi czas mógł zapomnieć o chwili oddechu.

"Rozliczeni byliśmy ze skarbonek już w zasadzie 
przed 22.00. Ale fakt, że policzyliśmy gotówkę, to 
dopiero czubek góry lodowej. Trzeba było wszystko 
przygotować do transportu, ponieważ cała kasa 
musiała trafić do Banku Spółdzielczego, którego 
pracownicy pod koniec tygodnia podadzą nam ofi-
cjalną kwotę uzbieraną podczas XX finału WOŚP. 
Gdy to było już zrobione, to czas było rozpocząć 
sprzątanie w naszej siedzibie" – wyjaśnia Arek 
Wąsik. 

Koniec końców, członkowie sztabu do domów 
udali się dopiero o 3.00 nad ranem w poniedziałek, 
9 stycznia. I to też jeszcze nie koniec pracy. Ponie-
działek i wtorek to dni, w których podliczano licyta-
cje. Czyli w dalszym ciągu podnosi się suma zebra-
na na wcześniaków w ramach finału.

"Internetowa aukcja JasNet-u przyniosła nam 
9 tysięcy złotych, rozlicza się jeszcze Paweł Jago-
dziński, pod uwagę trzeba wziąć również kwotę 
uzyskaną z licytacji złotego serduszka przekaza-
nego przez WOŚP. Jest więc szansa, że będziemy 
mieli najwięcej zebranych pieniędzy w regionie" – 
cieszy się główny koordynator tych wszystkich dzia-
łań. 

Powoli, stopniowo, organizatorzy i członkowie 
sztabu dochodzą do siebie, czas wrócić do nor-
malnego życia, nie związanego z WOŚP. Jednak 
w głowach już rodzą się plany związane z przyszło-
rocznym finałem. Plany, które mają sprawić, że 
będzie on jeszcze lepszy niż ten, który miał miejsce 
8 stycznia 2012 roku. 

"Myślę, że można wprowadzić kilka poprawek. 
Z pewnością będziemy chcieli, aby główny koncert 
w Hali rozpoczął się około 15.30, czyli później niż 
tym razem. Inaczej również chcemy rozplanować 
blok dla dzieciaków, tak aby w razie niepogody, móc 

27.01.2012

Oficjalnie udało się zebrać 101 775, 93 zł. 
To aż o 23 tysiące złotych więcej, niż podczas 
XIX finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Teraz fundusze te trafią na konto Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w trzech 
turach. Pierwsza tura to pieniądze z wolontariatu. 
Druga tura to wszystkie aukcje, a trzecia to 
wylicytowane złote serduszko.

Wiemy, że XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. Wiemy, udało się zebrać 101 775, 93 zł.  Wiemy również, 
że na taką kwotę pracowało 240 wolontariuszy. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że padł rekord i Jastrzębie-Zdrój stanęło na wyso-
kości zadania. A z czego nie zdajemy sobie sprawy? O jakich rzeczach dotyczących jastrzębskiego sztabu jeszcze nie wiemy?

Fot. www.mzfoto.pl Club Explozja
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Stutysiêczna 
duma

Od wczesnych godzin rannych można było zauważyć grupki młodych ludzi stojących pod kościołami, sklepami czy spacerujących ulicami miasta. 
Chłopcy, dziewczęta, starsi, młodsi, każdy inny, ale łączył ich wspólny cel. Zebranie jak największej ilości kasy do oklejonych czerwonymi serduszkami 
skarbonek. Na co? Nie na imprezę, paczkę fajek czy piwo. Boże broń. Na pomoc dla tych, którzy jeszcze nawet nie wiedzą co to znaczy impreza. Dla takich, 
którzy, jeśli im nie pomożemy, nigdy nie poznają smaku młodzieńczych lat. Dla wcześniaków, których od lat wspiera Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy, bo o niej właśnie mowa. Kolejny, XX finał już bowiem za nami. Jak jedna z najpopularniejszych akcji w kraju przebiegała w naszym mieście?

Kalwi & Remi... & Kosmos :).  Fot. www.mzfoto.pl Club Explozja

Ryczące Dwudziestki.  Fot. Magdalena Kowolik
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Frontmen zespołu, Andrzej Grzela nie ukrywał wzruszenia, opowiada-
jąc o tym co zobaczył ze sceny. „Podczas występu zauważyłem, że pod 
sceną na wózku siedzi Janusz Świtaj. Mimo respiratora, widziałem, że 
on razem z nami śpiewa! To był naprawdę wspaniały widok” - 
opowiadał członek „Ryczących Dwudziestek”.

Kolejny zespół, zakontraktowany na jastrzębski finał, to Hurt. 
Widać było, że młodzi muzycy mają już swoje stało grono fanów 
w Jastrzębiu, którym nie obca jest ich twórczość. Wywnioskować to 
było można z coraz większej grupy młodych ludzi, którzy postanowili 
właśnie tam posłuchać rockowego grania. Warto zauważyć, że fanki 
energetycznych młodzieńców znalazły się również na trybunach. „Ja 
ich po prostu uwielbiam. Świetnie grają, a ten wokalista to po prostu ma 
coś w sobie” - przyznała ze śmiechem Kamila. Faktycznie, miał coś 
w sobie. Niespożytą energię, której ujście znalazło się na scenie. Skoki, 
podskoki, krzyki – to wszystko można było zobaczyć w jego wykonaniu. 
A co przed sceną? Coś czego każdy z nas chyba kiedyś doświadczył. 
Pogowanie! Coraz większy tłum skaczących jastrzębian pod sceną. 
Skaczących po sobie, na siebie i przy tym doskonale się bawiących przy 
dźwiękach takich przebojów Hurtu 
jak chociażby „Załoga G”. 

Z chwili na chwilę robi się coraz 
tłoczniej, w kierunku hali podążają 
już coraz większe grupy ludzi. Ci, 
którzy zgłodnieli po drodze, mogli 
przekąsić coś w garkuchni, gdzie za 
dowolny datek można było skon-
sumować kiełbaski, gulasz czy re-
welacyjne pierogi z mięsem. Po 
drodze niejeden wrzucił złotówkę 
do skarbonek noszonych przez żoł-
nierzy z grupy 10th Special Forces 
Operation Detachment Beta.

Gdy na scenę ma wkroczyć do-
skonale znany jastrzębianom zes-
pół Symetria, robi się gorąco. Nic dziwnego, w końcu o najlepsze miej-
sca pod sceną walczą zakochane w przystojnym wokaliście nastolatki. 

Gdy pojawił się na scenie, pisk zna-
cznie się wzmocnił. Symetria, jak na 
kapelę rockową przystało, dała pe-
łen mocnych brzmień koncert, 
przygotowując publikę do kolej-
nych muzycznych wrażeń. Muzyka 
tak porwała bawiących się jastrzę-
bian, że w pewnym momencie mo-
żna niektórych z nich zobaczyć na 
rękach tłumu, przesuwających się 
coraz bliżej sceny. Nie powinno 
więc nikogo dziwić, że domagano 
się bisu... Jastrzębie, chcecie zatań-
czyć z diabłem??” - krzyknął ze sce-
ny Grzesiek. Jaka padła odpo-
wiedź, nie trzeba chyba wyjaś-
niać...

W przerwie między występa-
mi prowadzone były licytacje. 

Zaczęły również padać pierwsze liczby, przekazywane z siedziby sztabu 
głównego, który znajdował się w Szkole Podstawowej nr 6. Do 18.00 

udało się uzbierać już 44 tysiące. 
Jednak do końca imprezy zostało 
jeszcze kilka godzin...

Kiedy „Symetria” zeszła już ze 
sceny, nadszedł czas na gwiazdę 
polskiej muzyki country czyli Alicję 
Boncol. Pod sceną się przeludniło, 
widocznie akurat ten wykonawca 
aż tak nie przypadł do gustu. Jed-
nak nie wszyscy zniknęli. Repertuar 
country przypasował najbardziej 
dzieciom i kilkunastoletnim dziew-
czynkom, które dzielnie pląsały 
w rytm śpiewanych przez Alę Bon-
col piosenek. Tuż po niej czas na na-
stępną formacje prosto z Jastrzę-
bia. Tym razem wystąpił zespół 
Miles Away. Jak zawsze nie zawiedli grona swoich fanów, grając 

koncert na najwyższym poziomie. 
Perełką występu był  cover  
Leonarda Cohe-na „Hallelujah”, 
z a ś p i e w a n y  p r z e z  M a r c i n a  
Zmorzyńskiego, u niejed-nego 
wywołał dreszcz emocji. Również 
po występie Miles Away ich nie 
brakowało, ponieważ ze sceny 
padły kolejne liczby. 
19.30 na zegarach, a na koncie ja-
strzębskiego sztabu ponad 60 ty-
sięcy złotych. Rekord zeszłoroczny 
to 77 tysięcy, więc istnieje duża 
szansa, że w tym roku będzie jesz-
cze więcej...

Nadchodzi czas na symboli-
czne „światełko do nieba”. Tłumy 
przeciskają się przez drzwi, aby na 

zewnątrz zobaczyć jak będzie ono wyglądało w tym roku. Pojawia się 
prezydent Marian Janecki, który 
wkracza na podnośnik wozu 
s t r a ż a c k i e g o  i  l e c i  w  
przestworza. No mo-że nie aż tak 
wysoko, ale ponad 30 metrów 
n a d  z i e m i ą  r ó w n i e ż  r o b i  
wrażenie. Na takiej wysokoś-ci 
odpalono racę symbolizującą 
światełko do nieba. W tym sa-
mym momencie jastrzębianie 
twardo stojący na ziemi odpalili 
zimne ognie, w ten sposób łącząc 
się z całą Polską. 

Światełko, światełkiem, ale 
czas wracać do hali. Ze sceny 
padają kolejne kwoty. Chwilę po 
20.00, jastrzębscy wolontariusze 
doliczyli się już ponad 70 tysięcy złotych. Rekord coraz bliżej...

Do wejścia na scenę przygo-towuje się natomiast zespół Świnka 

TANECZNY 

OBOZ
ZIMOWY
w ISTEBNEJ

Ilość miejsc ograniczona!

Termin: 30.01.2012 - 05.02.2012

cena: 649 zł

Style:

-hip hop new age

-towarzyski

-street dance show

-podstawy akrobatyki
-house

Informacje oraz zapisy pod nr tel: 728 142 421

44-335 Jastrzębie - Zdrój, ul. Opolska 1 (paw. nr.723, były ZUS) 

Bądź pierwszy! 

Patrycja Samson & Damian Maj

Marcin Zmorzyński - Miles Away. Fot. Magdalena Kowolik

Jamal. Fot. Magdalena Kowolik

Świnka Halinka. Fot. Magdalena Kowolik



12 www.jasnet.pl    publicystyka



13www.gazeta.jasnet.pl    z regioniu

!

Czy Karwina to atrakcyjne miasto pod 
względem turystycznym, kulturalnym, 
gospodarczym... Dlaczego?

Zdecydowanie warto zobaczyć nasze miasto. Pole-
cam jednodniowy lub weekendowy wyjazd. To mia-
sto o bogatej historii, zbudowanej nie tylko na 
górnictwie. Mamy piękny rynek, zamek w Fryštáti 
i park wokół niego. W starej części miasta jest je-
dyny w kraju krzywy kościół św. Piotra z Alkantary, 
który przyjeżdżają zobaczyć turyści z całego świata. 
Jest też nowy kompleks rehabilitacji Darkov Spa, 
w którym można zrelaksować się przez weekend. 

Mimo to jesteśmy miastem z problemami, z jakimi 
boryka się każde miasto po restrukturyzacji ciężkie-
go przemysłu, podobnie jak na polskim obszarze 
katowickim. Są problemy z uzyskaniem pracy i tru-
dnymi warunkami życia. Radzimy sobie z tym jak 
możemy; państwo nie oferuje nam wiele pomocy.

Ilu mieszkańców ma Karwina?
60 tysięcy.

Czy polityka władz miejskich Karwiny 
koncentruje się głównie na samym 
mieście i jego mieszkańcach? 
Czy miasto chce być również atrakcyjne 
na zewnątrz, dla całego regionu?

Karwina jest położona na granicy. Żyjemy w mikro-
regionie i nie możemy żyć tylko dla siebie, ale mu-
simy się otworzyć na inne miejscowości wokół nas, 
zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie. W re-
gionie wystarczająco dużo słychać już o naszych 
pozytywach. Zmiany są widoczne w mieście, ale na-
dal, przede wszystkim poza granicami regionu, ma-
my negatywną etykietę górniczego miasta. Władze 
miasta przede wszystkim dążą do poprawy życia 
naszych mieszkańców, jest to naszym priorytetem - 
inwestycje w przyszłość, pomoc w tworzeniu miejsc 
pracy, presja na wszystkich, którzy mogą przyczynić 
się do poprawy stanu środowiska naturalnego. 
Dzieje się to powoli...

Co Karwina robi, aby być atrakcyjną 
w regionie? Jakie działania podejmuje 
dla rozwijania współpracy 
z okolicznymi gminami, zarówno 
czeskimi jak i polskimi?

Mamy szczęście przede wszystkim w pozyskiwaniu 
pieniędzy z Unii Europejskiej na wspólne projekty 
z partnerskimi i innymi polskimi oraz słowackimi 

miastami. Zrealizowaliśmy ich już dziesiątki. 
W ubiegłym roku zbudowaliśmy nową przystań 
w zamkowym parku we współpracy z miastem 
Ustroń. Był to program dla miast uzdrowiskowych 
po obu stronach granicy. Z Jastrzębiem współpra-
cuje nasza biblioteka. Organizuje wspólne spotka-
nia seniorów, m.in.: muzyczne imprezy zapoznaw-
cze odbywające się zarówno u nas jak i w Jastrzębiu 
oraz różne wystawy poświęcone np. historii gór-
nictwa, itp. Nasz Miejski Dom Kultury razem z ja-
strzębskim organizował wystawy dzieł artystów, 
szkoły organizują wspólne przedsięwzięcia. Bardzo 
aktywne są kontakty biznesowe oraz kontakty po-
między szkołami.

Z jakimi polskimi miejscowościami 
współpracujecie?

Oficjalnie współpracujemy z Jastrzębiem, Wodzi-
sławiem, Rybnikiem, Jaworznem, Skoczowem. Jed-
nak, jeśli chodzi o wymianę informacji to, oczy-
wiście interesują nas również inne przygraniczne 
miejscowości po polskiej stronie. Są to Zebrzy-
dowice, Gołkowice. W porównaniu z innymi mia-
stami największe kontakty mamy z Jastrzębiem. 
Realizujemy z wami bardzo dużo programów, na 
które pozyskaliśmy najwięcej pieniędzy, w które 
włączone są szkoły, biblioteki, domy kultury, insty-
tucje sportowe, itd. 

Czy polityka władz miasta jest 
odmienna w stosunku do 
gmin polskich i czeskich. 
Jeśli tak, to dlaczego?

Mamy wspólny problem, którym jest złe powietrze. 
Tutaj widzę sprzeczności po obu stronach granicy – 
wy macie bardziej życzliwe prawo i nie tak duże 
zanieczyszczenia, zaś nasze władze mało działają, 
aby poprawić ten stan rzeczy.

Czy dostrzega się element 
polskości wśród niektórych 
mieszkańców miasta. 
Czy polskość jest szanowana?

Oczywiście, mamy polskie przedszkola, doskonałą 
polską szkołę podstawową, do której zjeżdżają 
dzieci z dalekich okolic. Jest też kilka oddziałów Pol-
skiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Zdecy-
dowanie polska mniejszość nie jest u nas margina-
lizowana - doceniamy i wspieramy ją, tak samo jak 
Słowaków czy inne mniejszości.

Coraz więcej ludzi z Polski przyjeżdża 
do Karwiny na zakupy lub dla rozrywki. 
Czy dostrzega Pan ten proces i chciałby, 
aby rozwijał się na zasadzie 
dobrosąsiedztwa?

Coraz częściej my jeździmy do was, a wy do nas. Nie 
widzę żadnych problemów albo napięć. Myślę, że 
jesteśmy wam bliscy i dobrze się rozumiemy. Po 
prostu wszystko działa tak jak trzeba. 

Podejmujecie działania, które popierają 
i rozwijają kontakty sąsiedzkie. 
Jak Pan widzi te kontakty w przyszłości, 
ale nie tylko na bazie oficjalnych 
instytucji lub organizacji, 
ale i zwykłych ludzi?

Pożyteczna jest wspomniana już współpraca na 
bazie projektów dotowanych przez UE, która będzie 
służyć wszystkim ludziom i tak powinno być. Czasy 
odwiedzin przeprowadzanych wyłącznie dla sa-
mych wizyt, bez widocznych rezultatów i działań, 
już minęły. Obecnie w kontaktach chodzi o współ-
pracę i wzajemne wzbogacanie się kulturą i do-
świadczeniami.

Nie uważa Pan, że warto rozwijać 
głównie kontakty młodzieży karwińskiej 
i polskiej, na przykład podczas 
wspólnych imprez plenerowych?

Wasza młodzież przyjeżdża do nas na festiwale mu-
zyczne – sierpniowy Dokořán jest tego przykładem. 
Między szkołami również dobrze układa się współ-
praca – przykładem są tu projekty europejskie. To 
samo odnosi się do naszej i jastrzębskiej biblioteki 
czy domów kultury. Tak więc, takie związki istnieją 
i rozwijają się. Dla mnie ważne jest, aby dotrzeć do 
wszystkich - młodych i tych starszych. 

Czy miasto byłoby zainteresowane 
połączeniem autobusowym relacji 
Jastrzębie-Karwina?

Byłby to dobry pomysł. Jednak to pytanie jest odle-
głe ze względu na problemy finansowe. Poza tym 
jesteśmy zależni od regionu, który decyduje 
o wsparciu transportu publicznego lub innego mię-
dzy miastami, regionami i między narodami.

Na przełomie XIX i XX wieku ta polska miejscowość, o dużym znaczeniu pod względem górniczym, była dla naszych 
dziadków miejscem ich dzieciństwa i młodości, gdzie mieszkali, pracowali, odwiedzali rodziny, poznawali swoje 
pierwsze miłości. Tam zostawili wspomnienia i cząstkę swej duszy. Po upadku Austro-Węgier i podziale Śląska 
Cieszyńskiego, przyłączona do Czechosłowacji stała się głównym ośrodkiem przemysłowym tego kraju. Coraz bardziej 
jednak zmieniała swój charakter. Obecnie z racji przynależności państwowej zamieszkują ją w większości obywatele 
czescy. Z miejscowości przemysłowej zamieniła się w atrakcyjne, pod względem turystycznym, miasteczko. 

Mowa oczywiście o Karwinie, która leży tuż za symboliczną miedzą. Zapomniana, jednak coraz częściej odkrywana na 
nowo przez Polaków, do czego zachęca sam włodarz miasta Tomáš Hanzel. - Zdecydowanie warto zobaczyć nasze 
miasto – mówi. Twierdzi też, że sama Karwina powinna otworzyć się i współpracować z polskim partnerem. - Żyjemy 
w mikroregionie i nie możemy żyć tylko dla siebie, ale musimy otworzyć się na inne miejscowości wokół nas, zarówno 
po polskiej jak i czeskiej stronie – podkreśla. Rozmowa z burmistrzem Karwiny Tomášem Hanzlem.

Rynek w Karwinie.  Fot. Wikipedia

Burmistrz Karwiny - Tomáš Hanzel.  Fot. ARC UM Karvina
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Coraz więcej interesujących miejscowości pra-
gnie przyciągnąć do siebie turystów na weekend, 
wykorzystując swoje atuty. Rozwój tych miejsco-
wości jest możliwy głównie dzięki dotacjom unij-
nym. Również gmina Zebrzydowice wykorzystała tą 
szansę i w ciągu kilku lat uatrakcyjniła się, otwiera-
jąc się tym samym na turystów z regionu i nie tylko.

“Turystyka weekendowa jest na naszym tere-
nie popularna. Oczywiście nigdy nie będziemy kon-
kurencją dla Wisły, Ustronia czy Szczyrku. Jednak 
część ludzi nie ma czasu na dłuższe wyjazdy. Cza-
sem są też ograniczenia finansowe, bo nie każdego 
stać na wypoczynek gdzieś dalej w górach. Nasza 
oferta skierowana jest na potrzeby turysty aktyw-
nego. Ma ona również wymiar transgraniczny, 
ponieważ sporo gości przyjeżdża do nas z sąsied-
nich miejscowości Republice Czeskiej. Jastrzębie 
Zdrój jest zdecydowanym dominatem, jeżeli chodzi 
o odwiedziny. Stamtąd przyjeżdża do nas więcej 
osób niż z Cieszyna, który z racji położenia orientuje 
się bardziej na miejscowości wysunięte bardziej na 
południe” – zauważa wójt gminy Zebrzydowice 
Andrzej Kondziołka. 

Zaczęło się od projektu pt. ROWEREM DO 
SĄSIADA, który gmina Zebrzydowice realizowała 
we współpracy z gminą Petrovice u Karvine oraz 
gminą Godów w ramach współpracy transgranicz-
nej Polska-Czechy. Projekt ten był dofinansowywa-
ny kwotą niemal 1 mln euro z Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013 
Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Każda 
z gmin miała do wykonania na swoim terenie wła-
sne pomysły. Gmina Zebrzydowice wybudowała na 
ogromnym stawie Młyńszczok tzw. „Pływający ba-
sen”, czyli otwarte kąpielisko z częścią przeznaczo-
ną dla dzieci i dorosłych. Również gminy partner-
skie realizowały swoje inwestycje związane z tury-
styką weekendową, m.in. budowę skate parku, 
ścianek wspinaczkowych, linowego toru przeszkód, 
toru do cyklokrosu, bmx, placów zabaw. Wszystkie 
atrakcje turystyczne w trzech gminach partnerskich 
zostały połączone odpowiednio oznakowanymi 
ścieżkami rowerowymi.

Kolejną inwestycją realizowaną ze środków 
zewnętrznych było „STWORZENIE OŚRODKA 
SPORTÓW WODNYCH WOKÓŁ STAWU MŁYŃ-
SZCZOK W ZEBRZYDOWICACH I ZAGOSPODARO-
WANIE TERENU PRZY ZAMKU W KOŃCZYCACH 
MAŁYCH NA POTRZEBY TURYSTYKI WEEKENDO-
WEJ” w ramach tzw. projektu kluczowego. Jak opo-
wiada wójt gminy Zebrzydowice Andrzej Kondzioł-
ka, możliwość realizacji projektów kluczowych 
pojawiła się na etapie przygotowywania do reali-
zacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. 
“Ówczesny zarząd województwa i sejmik zgo-

dzili się, aby subregiony w naszym województwie 
mogły realizować poza trybem konkursowym 
ważne dla siebie, z punktu widzenia subregionów, 
projekty. W 2006 roku nasz subregion południowy, 
czyli powiaty: cieszyński, bielski, żywiecki i miasto 
Bielsko-Biała, postanowiły, że takim wspólnym pro-
jektem kluczowym dla naszego subregionu będzie 
rozbudowa infrastruktury turystycznej, co jest zro-
zumiałe ze względu na to, że są to powiaty turys-
tyczne. Jako gmina również wyraziliśmy chęć wzię-
cia udziału w realizacji zadań z „Projektu kluczowe-
go”. Tytuł naszego projektu brzmiał „Stworzenie 
ośrodka sportów wodnych wokół stawy Młyńszczok 
w Zebrzydowicach i zagospodarowanie terenu przy 
zamku w Kończycach Małych na potrzeby turystyki 
weekendowej” 
- tłumaczy Andrzej Kondziołka.

Projekt podzielono na dwa etapy. Podczas 
realizacji pierwszej, najbardziej kosztownej części, 
przy zamku w Zebrzydowicach rozbudowano salę 
widowiskową, a wokół stawu Młyńszczok wybudo-
wano chodnik i ścieżkę rowerową z oświetleniem. 
Natomiast w Kończycach Małych wyremontowano 
staw poprzez stworzenie nowej linii brzegowej wraz 
z okalającym go chodnikiem, oświetleniem i małą 
architekturą. Wykonano również pomost przecina-
jący staw oraz przebudowano kładkę nad pobliskim 
potokiem Kaczor. W obu miejscowościach zaku-
piono również potrzebny sprzęt do sportów wod-
nych, tj.: kajaki, rowery wodne, żaglówki, kule 
wodne.

Aktualnie realizowana jest druga część proje-
ktu kluczowego. Najbardziej jest on widoczny 
w Kończycach Małych, gdzie koło zamku do końca 
maja bieżącego roku wykonany zostanie kort teni-
sowy ze sztuczną nawierzchnią, boisko do siatkówki 
plażowej, piłkochwyty, zaplecze sanitarno-szat-
niowe oraz parking na 21 stanowisk. Przy pobliskim 
boisku LKS, już wybudowano miejsca postojowe na 
liczbę 62 stanowisk. 
“Parking bardzo nam się przydaje, co już zauwa-
żyliśmy m.in. podczas festiwalu Viva il Canto – 
mówił wójt. 

Nadal trwają prace przy budowie budynku zaplecza 
sportowo-rekreacyjnego przy wspomnianym bo-
isku LKS. W Zebrzydowicach natomiast planuje się 
obok stawu Młyńszczok budowę magazynu na 
sprzęt do sportów wodnych oraz remont amfiteat-
ru. W tym etapie planowane jest również doposaże-
nie w sprzęt wodny. Całościowy koszt wszystkich 
etapów projektu kluczowego, to około 8 mln zło-
tych. 

“Na pewno, gdyby nie było możliwości uzyska-
nia wsparcia zewnętrznego, nie byłoby nas na to 
wszystko stać. Nie jest to coś, bez czego gmina nie 
może funkcjonować, ale skoro są możliwości i pie-
niądze, nie wyobrażam sobie, aby nie wykorzystać 
szansy. To pieniądze przeznaczone na konkretne 
rzeczy i jeśli z tego nie skorzystamy teraz, to może 
nie będzie takiej możliwości już nigdy, bo nie wiemy, 
co będzie za parę lat” – podkreśla wójt gminy.

W tym roku rozpoczęto realizację kolejnego 
projektu ze współpracy transgranicznej Polska-Sło-
wacja, pod nazwą AKTYWNIE W STRONĘ TURYS-
TYKI POGRANICZA, realizowanego wspólnie z gmi-
ną Veµké Rovné (gmina k/ Zylíny). W ramach 
przedsięwzięcia, w każdej miejscowości gminy 
Zebrzydowice powstaną różnego rodzaju atrakcje 
turystyczne, które uczynią ofertę turystyczną je-
szcze bardziej kompleksową. W Zebrzydowicach 
m.in powstanie ścieżka turystyczna na przedłu-
żeniu ul. Jutrzenki. 

“ Jest to stary szlak, którym górnicy przed stu laty 
chodzili do pracy na kopalnię we Frysztacie. Takim 
punktem „odpoczynkowym” za granicą była gos-
poda u Tesarczyka. Jest to trakt, który chcemy z po-
wrotem przywrócić do życia dla potrzeb turystyki 
rowerowej i pieszej – mówił wójt. 

Zaplanowano także budowę zjeżdżalni koło 
kąpieliska na stawie Młyńszczok, a dla osób niepeł-
nosprawnych, przy wspomnianym stawie, 
powstanie stanowisko wędkarskie. W Kończycach 
Małych w ramach projektu wyremontowane zosta-
ną sanitariaty i kuchnia w Zamku. Natomiast w Ka-
czycach między szkołą a remizą utworzone zosta-
nie, wyposażone w ławeczki i stoły z parasolami, 
miejsce biwakowo-piknikowe z placem zabaw. 
W gminie Veµké Rovné, powstanie Muzeum Dru-
ciarstwa. 

Gmina Zebrzydowice aktywnie uczestniczyła 
również w projekcie realizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Cieszynie pod nazwą „VIA DUCALIS – 
DROGA KSIĄŻĘCA”. Projekt wytycza szlak naj-
ważniejszych zabytków na Śląsku Cieszyńskim, za-
równo po Polskiej jak i Czeskiej stronie granicy. Na 
szlaku znalazły się aż 42 zabytkowe budynki, które 
dokładnie opisano w specjalnie w tym celu sporzą-
dzonej promocyjnej publikacji, składającej się 
z przewodnika oraz mapy. Wśród nich znajdują się 
również zamki i kościoły gminy Zebrzydowice. 

“W ramach tego projektu pojawi się również spe-
cjalna strona, na której będzie można pobrać, np. 
do telefonu komórkowego oprogramowanie i za 

pomocą wirtualnego przewodnika zwiedzać 
obiekty” – opowiadał Andrzej Kondziołka. 

Warto wspomnieć jeszcze o dwóch projektach, 
których celem była promocja multimedialna re-
gionu, m.in. poprzez powszechny dostęp do Inter-
netu w punktach zlokalizowanych na terenie gminy. 
Pierwszy p.n.: E-OFERTA – AKTYWNA PROMOCJA 
MULTIMEDIALNA, gmina Zebrzydowice wykony-
wała z gminą Hażlach i Petrovicami. W ramach 
inwestycji zakupiono wyświetlacz, na którym w pęt-
li czasowej prezentowane są obiekty turystyczne, 
sportowo-rekreacyjne oraz wszelkie informacje 
z nimi związane. Serwer wraz oprogramowaniem 
umożliwił utworzenie stałego Hot Spota na terenie 
Ośrodka Sportów Wodnych w Zebrzydowicach. Po-
nadto zrealizowano film promujący gminę Zebrzy-
dowice, dostępny na stronie internetowej Urzędu 
Gminy, na stronach internetowych partnerów pro-
jektu oraz w holu zamku w Zebrzydowicach. Oprócz 
tego w centrum miejscowości zamontowano tablicę 
LED, na której 24 h na dobę prezentowane są za-
proszenia na wydarzenia kulturalne we wspo-
mnianych gminach. W ramach drugiego projektu, 
pod nazwą STWORZENIE PUBLICZNYCH PUN-
KTÓW DOSTĘPU DI INTERNETU NA TERENIE GMI-
NY, gmina Zebrzydowice uruchomiła 15 publicz-
nych punktów Internetowych. W ramach realizacji 
powstało 5 Infobox-ów zlokalizowanych w Kończy-
cach Małych przy zamku, w Zebrzydowicach przy 
zamku i przy budynku UG, w Kaczycach parking 
przy Domu Ludowym oraz Marklowicach Górnych 
przy OSP. Oprócz tego, we wszystkich miej-
scowościach zakupiono dodatkowo 8 zestawów 
komputerowych z podłączeniem do Internetu. 
Infobox-y są przystosowane dla potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

Potencjalni turyści zawsze mogą uzyskać pot-
rzebne im informacje, foldery i mapki w Gminnym 
Centrum Informacji Turystycznej, które znajduje 
się w zamku w Zebrzydowicach oraz na stronie in-
ternetowej GCI. W najbliższym czasie planuje się 
także udostępnić materiały promocyjne na zamku 
w Kończycach Małych.

Wszystkie inwestycje współfinansowane są przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 
2007 - 2013, Rzeczpospolita Polska – Republika Stanowska 
2007- 2013 oraz RPO WSL na lata 2007- 2013.

Foto:"Pływający basen" na stawie Młyńszczok 
w Zebrzydowicach.  Fot. ARC GOK Zebrzydowice



Pierwszym takim akcentem były sparingi daw-
nego asa GKS Jastrzębie, Krzysztofa Michałowskie-
go z młodym Gołotą w drugiej połowie lat osiem-
dziesiątych. „Kuraś” kończył wówczas przygodę 
z ringiem i to właśnie on testował niespełna dwu-
dziestoletniego boksera Legii Warszawa. Z brą-
zowym medalem olimpijskim oraz brązowym me-
dalem Mistrzostw Europy z Aten z 1989 roku Gołota 
przyjechał do Jastrzębia w marcu 1990 roku, kiedy 
to nasze miasto stało się areną Mistrzostw Polski 
w boksie. Na Hali Widowiskowo-Sportowej zapre-
zentowali się najlepsi polscy pięściarze z klubów, 
z których wielu od dawna nie ma na bokserskiej 
mapie naszego kraju: Igloopolu Dębica, GKS 
Katowice, Olimpii Poznań, Legii Warszawa, Zawiszy 
Bydgoszcz, Górnika Pszów, Gwardii Warszawa, 
Walki Zabrze, Zagłębia Lubin, Victorii Jaworzno, 
Turowa Zgorzelec, Górnika Knurów, Wdy Świecie, 
Błękitnych Kielce, Czarnych Słupsk, Stali Gorzów 
Wielkopolski, Stali Sanok, Stali Stocznia Szczecin, 
Broni Radom czy Gwardii Wrocław. Nie zabrakło 
oczywiście zawodników GKS Jastrzębie, który wów-
czas przeżywał ostatnie chwile swojej świetności. 
To były mistrzostwa kraju numer sześćdziesiąt 
jeden. Odbywały się w dniach 22-25 marca. 

Postać Andrzeja Gołoty jest tu nie tylko najbar-
dziej znaną z tych, które pojawiły się dwadzieścia 
jeden lat temu w Jastrzębiu, ale służy również jako 

swoista... przynęta, celem przypomnienia nieco 
zakurzonej historii lokalnego sportu. A mowa jest 
przecież o ostatnich chwilach złotej ery polskiego 
boksu amatorskiego, z którego wywodzili się póź-
niejsi medaliści olimpijscy. Mecze ligowe groma-
dziły na trybunach tysiące ludzi, a pięściarstwo 
słusznie cieszyło się opinią jednej z najbardziej po-
pularnych i szanowanych dyscyplin. Sam Gołota 
wywalczył w Jastrzębiu tytuł Mistrza Polski w naj-
cięższej kategorii wagowej, plus 91 kg. W finale 
„Andrew” miał walczyć z Marianem Klepką z Iglo-
opolu Dębica, ale rywal oddał starcie walkowerem. 
Podobnym rezultatem zakończył się półfinał, w któ-
rym Gołota trafił na reprezentanta gospodarzy, 
Leszka Rybińskiego. Z kolei w ćwierćfinale brązowy 
medalista z Seulu pewnie pokonał Zbigniewa 
Ejsmonta z Chełmna. W ten właśnie sposób na szyi 
Andrzeja Gołoty znalazł się złoty medal.

Spośród bokserów GKS Jastrzębie w czasie im-
prezy przy Leśnej najlepiej spisali się: Zbigniew 
Górecki (75 kg) oraz Juliusz Sobczak (51 kg), którzy 
wywalczyli tytuły mistrzowskie. Górecki wygrywał 
kolejno ze Zbigniewem Urbaniakiem (Stal Gorzów 
W.), Piotrem Gazarkiewiczem (Gwardia Białystok) 
i Robertem Budą (Gwardia Wrocław). W finale 
jastrzębianin wygrał walkowerem. Z kolei Sobczak 
pozostawił w pokonanym polu: Jarosława Kuczyń-
skiego (Sokół Piła), Henryka Sakowskiego (Zawisza 

Bydgoszcz) i Krzysztofa Wróblewskiego (Igloopol 
Dębica). Do półfinału (gdzie miał walczyć z Gołotą) 
dotarł wspomniany Rybiński, który w drodze do tej 
fazy turnieju pokonał Krzysztofa Rusieckiego (Sokół 
Piła). Z kolei w ćwierćfinale odpadli: Wiesław 
Chrąszcz (51 kg), Jacek Gwizdała (57 kg) i Mirosław 
Mateja (plus 91 kg), który przegrał z późniejszym 
finalistą, Marianem Klepką. 

Zapewne wielu kibiców w naszym mieście pa-
mięta te marcowe zawody, 61. Mistrzostwa Polski 
w boksie. To zaledwie dwadzieścia jeden lat, ale wy-
daje się, że wszystko działo się w zupełnie innej 
epoce. Zdecydowanie największą karierę spośród 
uczestników tamtej imprezy zrobił oczywiście 
Andrzej Gołota, który w dwa lata po turnieju w Ja-
strzębiu przeszedł na zawodowstwo. Z kolei nazwi-
ska Góreckiego, Rybińskiego czy Sobczaka na za-
wsze pozostały w pamięci „nieco starszej” jastrzęb-
skiej młodzieży. Wspomnienia o nich są nieco zaku-
rzone, ale warto od czasu do czasu zanurzyć się 
w historii i przypomnieć to i owo. Nie tylko w aspek-
cie wizyty w Jastrzębiu Andrzeja Gołoty, ale również 
naszych lokalnych bohaterów, o których najmłodsi 
sympatycy sportu wiedzą niewiele lub nic. Ciekawe, 
ilu z Was pamięta „Andrew” sprzed dwudziestu 
jeden lat, a pół dekady później zarywało noce cze-
kając na walki w Atlantic City czy Madison Square 
Garden... 

Finały 61. Mistrzostw Polski 
– Jastrzębie Zdrój 22-25 marca 1990 

48 kg Rafał Niedbalski (Olimpia Poznań) 
- Laszek Pasowicz (Igloopol Dębica) 5:0 
51 kg Juliusz Sobczak (GKS Jastrzębie) 
- Krzysztof Wróblewski (Igloopol Dębica) 5:0 
54 kg Robert Ciba (Walka Zabrze) 
- Piotr Doliński (Zawisza Bydgoszcz) 5:0 
57 kg Grzegorz Jabłoński (Legia Warszawa) 
- Dariusz Kasprzak (Zagłębie Konin) 5:0 
60 kg Aleksander Toczek (Victoria Jaworzno) 
- Jan Wałejko (Igloopol Dębica) 5:0 
63,5 kg Jerzy Ziętek (Olimpia Poznań) 
- Andrzej Puk (Górnik Sosnowiec) 3:2 
67 kg Tomasz Borowski (Gwardia Warszawa) 
- Dariusz Rudnik (Czarni Słupsk) 5:0 
71 kg Jan Dydak (Czarni Słupsk) 
- Dariusz Wasiak (Igloopol Dębica) 5:0 
75 kg Zbigniew Górecki (GKS Jastrzębie) 
- Robert Buda (Gwardia Wrocław) Walkower
81 kg Henryk Petrich (Legia Warszawa) 
- Józef Strzechowski (Zagłębie Lubin) 5:0 
91 kg Wojciech Bartnik (Gwardia Wrocław) 
- Paweł Pyra (Walka Zabrze) 3:2 
+91 kg Andrzej Gołota (Legia Warszawa) 
- Marian Klepka (Igloopol Dębica) Walkower

Andrzej Gołota 
na jastrzębskim ringu

Mariusz Go³¹bek

Andrzeja Gołoty nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. 
Bokser, który stał się legendą... nie do końca ze względu na sukcesy 
na ringu. Najważniejsze starcia w swoim życiu przegrywał w mniej l
ub bardziej dramatycznych okolicznościach. Do historii pięściarstwa 
na zawsze przejdą dwie heroiczne walki z Riddickiem Bowe. 
Nie mówiąc o starciu z nafaszerowanym Mikiem Tysonem 
czy „teleekspressowej” walce z Lennoxem Lewisem. 
To na „Andrew” czekała w środku nocy cała sportowa Polska. 
Ostatecznym końcem tej kariery był nokaut sprawiony Gołocie 
przez Tomasza Adamka. A zaczynało się od brązowego medalu Igrzysk 
Olimpijskich w 1988 roku w Seulu. W karierze Andrzeja Gołoty nie 
zabrakło również jastrzębskiego akcentu... Andrzej Gołota vs. Mike Mollo - Madison Square Garden (New York).  Fot. Wikipedia
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Do nietypowego barteru doszło pomię-
dzy przedszkolakami z Publicznego 
Przedszkola nr 6 a emerytami z Koła 
Emerytów i Rencistów działających na 
osiedlu Gwarków w Jastrzębiu-Zdroju. 
I mowa tutaj nie o wymianie handlowej 
a ...artystycznej.

W środę, 18 stycznia, dzieci z PP nr 6 go-
ściły u siebie starszych gości. Spotkanie 
odbyło się z okazji zbliżającego się Dnia 
Babci i Dziadka. Na czym polegał barter?
"Dzieci wystawiają przed nami jasełka, 

a my specjalnie dla nich zaśpiewamy kil-
ka kolęd" – wyjaśnił Stanisław Kukielak, 
jeden z zaproszonych seniorów.

Trzeba przyznać, że kunszt aktorski 
przedszkolaków zrobił na gościach duże 
wrażenie. Piękne stroje, dekoracje, peł-
na przejęcia gra małych aktorów – to 
wszystko sprawiło, że po zakończeniu 
przedstawienia rozległy się głośne okla-
ski. Nie inaczej było, kiedy przed gos-
podarzami wystąpili członkowie Chóru 
Parafialnego pod wezwaniem św. Al-

berta. Znane kolędy, wykonane w prze-
pięknych aranżacjach bardzo przypadły 
do gustu dzieciom zasiadającym na wi-
downi. Nie obeszło się również bez pre-
zentów. Wychowankowie Publicznego 
Przedszkola nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju 
przekazali na ręce zaproszonych gości 
własnoręcznie przygotowane kartki z ży-
czeniami z okazji Dnia Babci i Dnia Dzia-
dka. Seniorzy również mieli już przygo-
towane dla dzieciaków pyszne łakocie, 
które wywołały uśmiechy radości na 
twarzy małych aktorów.

Ortalionowe spodnie, obcisłe, świecące 
getry, kiczowata biżuteria – takie ele-
menty rzadko spotyka się w eleganckiej 
restauracji "Dąbrówka". 
Jednak w czwartek, 12 stycznia, ludzie, 
poubierani właśnie w taki sposób, szcze-
lnie wypełnili salę restauracji. Wszystko 
z powodu kolejnego wieczoru tematycz-
nego.

Tym razem, motywem przewodnim było 
disco – polo. Temat może i kiczowaty, ale 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Mimo, 
że impreza rozpoczęła się o 19.00, to już 
chwilę później parkiet zapełniły tań-
czące pary. W ten czwartkowy wieczór 
goście "Dąbrówki" szaleli w rytm "Jesteś 
szalona". "Majteczki w kropeczki" czy 

"Bara-bara". Manager i główny orga-
nizator imprezy Marta Kondzielnik 
stwierdziła, że temat disco-polo wy-
brano ze względu na trwający obecnie 
karnawał, gdyż muzyka ta porywa 
wszystkich do zabawy. Wyznała rów-
nież, że akurat ten temat zasugerowali 
również stali bywalcy czwartkowych 
spotkań w "Dąbrówce".

W programie, jak zawsze, znalazło się 
wiele atrakcji. Konkursy, pokazy tańca, 
karaoke. Zabawa była przednia i goście 
już czekają na kolejne czwartkowe spo-
tkanie. 
Odbędzie się ono w drugi czwartek lute-
go, a motywem przewodnim będzie tym 
razem cygański tabor.

Kiety, dresy 
i disco-polo

Nietypowy barter

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. Łukasz Parylak

Przywróceni 
do GSM
Sąd Okręgowy w Gliwicach unieważnił 
decyzję Rady Nadzorczej Górniczej Spó-
łdzielni Mieszkaniowej, z 2011 roku, 
o pozbawieniu członkostwa w GSM 
członków byłej Rady Nadzorczej:

Kingi Błaszczyk-Samsel, Franciszka 
Cichonia, Grzegorza Hupki, Mariana 
Wójcika, Julii Chmarek, Lucyny 
Maryniak i Andrzeja Malca. Obecna Rada 
zarzuciła im świadome działanie na 
szkodę GSM i sama postanowiła wymie-
rzyć im sprawiedliwość w ten sposób, 
bez odwoływania sie do aparatu spra-
wiedliwości. Za to wykluczeni członko-
wie zwrócili sie do sądu, który nie zgodził 
się z zarzutem, że działali oni celowo 

i świadomie na szkodę spółdzielni i unie-
ważnił sporną uchwałę.  
Kinga Błaszczyk-Samsel wskazuje, że 
zdaniem sądu, uchwały wykluczeniowe 
nie były w żaden sposób uzasadnione. 
Zbigniew Podmagórski, przewodniczący 
Rady Nadzorczej GSM twierdzi, że przyj-
muje decyzję sądu. Podtrzymuje jednak 
zdanie, że były faktyczne przesłanki, 
które zdecydowały Radę do pozbawienia 
tych osób członkostwa w spółdzielni.
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Koncert JKH GKS, 
Toruń rozgromiony 

Prawdziwe sportowe lanie sprawili w niedzielny wieczór hokeistom TKH Toruń podopieczni Jiriego Reznara. 
Jastrzębianie rozgromili gości 9:1, a koncert gry dali w trzeciej tercji, w której zdobyli pięć goli. W bramce 
JKH GKS Jastrzębie ponownie pojawił się Kamil Kosowski i w ostatniej części gry dał pokaz swoich 
umiejętności, gdy gospodarze grali przez prawie dwie minuty w podwójnym osłabieniu. Szczególną okazję 
do świętowania ma Petr Lipina, który zdobył swoją setną i sto pierwszą bramkę w Polskiej Lidze Hokeja.

Na niezwykle krótkiej konferencji pomeczowej zdruzgotany trener Torunia Jaroslav Lehocky powiedział, 
że jego zespół zagrał bardzo słabo i nie ma żadnego zawodnika, którego można byłoby wyróżnić. Z kolei Jiri 
Reznar nie ukrywał radości z  zwycięstwa i podkreślił dobrą grę swoich podopiecznych w trzeciej tercji.

JKH GKS Jastrzębie - TKH Toruń 9:1 (2:0, 2:1, 5:0) 
1:0 Martin Ivicic (Tomasz Kulas) 2:25 
2:0 Richard Bordowski (Petr Lipina) 8:29 
3:0 Tomasz Kulas (Mateusz Rompkowski) 24:34 
3:1 Milan Baranyk (Tomasz Ziółkowski) 37:42
4:1 Błażej Salamon (Petr Lipina) 39:50
5:1 Petr Lipina (Mateusz Danieluk, Richard Bordowski) 43:28
6:1 Petr Lipina (Martin Ivicic, Kamil Górny) 45:05 5/4 
7:1 Maciej Urbanowicz (Filip Drzewiecki, Adrian Labryga) 45:31 
8:1 Maciej Urbanowicz (Szymon Marzec) 58:36 5/4 
9:1 Tomasz Kulas (Bartosz Dąbkowski, Mateusz Strużyk) 58:56 

JKH GKS Jastrzębie: Kosowski (Elżbieciak) - Labryga, Pastryk, Danieluk, Lipina, Bordowski 
- Górny, Ivicic, Urbanowicz, Drzewiecki, Marzec - Rompkowski, Dąbkowski, Kulas, Kąkol, Strużyk - Salamon.

Jastrzębski traci punkt 
w Warszawie 

Jastrzębski Węgiel niejako na własne życzenie stracił jeden punkt w starciu z Politechniką Warszawską. 
Pomarańczowi byli zdecydowanymi faworytami spotkania, co udowodnili w pierwszym, trzecim i... piątym 
secie. Niestety, w dwóch pozostałych popełniali wiele błędów i pozwolili gospodarzom na wyrównywanie 
stanu pojedynku. Tym samym, zamiast trzech, zdobyli jedynie dwa punkty. Wśród jastrzębian wyróżniali się 
Michał Łasko, który zdobył 23 punkty, i Michał Kubiak, ale tytuł najlepszego zawodnika meczu powędrował 
w ręce "człowieka od czarnej roboty" Pawła Ruska.

W najbliższy weekend Jastrzębski Węgiel weźmie udział w turnieju finałowym Pucharu Polski. 
W półfinale podopieczni Lorenzo Bernardiego zagrają z Zaksą Kędzierzyn-Koźle.

AZS Politechnika Warszawska - Jastrzębski Węgiel 2:3 (23:25, 25:20, 21:25, 25:21, 10:15) 
Jastrzębski Węgiel: Thornton, Łasko, Bartman, Kubiak, Gawryszewski, Holmes, Rusek (libero) 
oraz Polański, Nemer, Bozko, Violas.

GKS Jastrzębie 
otrzyma walkowery?

Związkowa Komisja Odwoławcza Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach uchyliła 13 stycznia decyzję 
Wydziału Gier z 6 października 2011 roku o zmianie terminów rozegrania spotkań pomiędzy GTS Bojszowy 
a GKS 1962 Jastrzębie i Gwarkiem Ornontowice a GKS 1962 Jastrzębie. Jednocześnie członkowie komisji 
skierowali sprawę tych spotkań do ponownego rozpatrzenia przez Wydział Gier. 

Przewodniczący komisji Wojciech Kubisa w ustnym uzasadnieniu jej decyzji zwrócił uwagę na błędy 
formalne popełnione przez Wydział Gier w tej sprawie. Pierwszym była forma poinformowania GKS 1962 
Jastrzębie o podjętej decyzji niezgodna z regulaminem, a drugim nierozpatrzenie wniosku o przyznanie 
walkowerów za te spotkania. 

Co to oznacza w praktyce? Władze GKS 1962 uważają, że mają rację. Wydział Gier podjął decyzję niezgodnie 
z obowiązującym regulaminem, a co za tym idzie musi jeszcze raz zająć się sprawą obu spotkań i, przy ich 
rozpatrywaniu, uwzględnić wniosek klubu o przyznanie walkowerów. Każde inne rozwiązanie sprawi, że GKS 
1962 ponownie odwoła się od kolejnej decyzji i sprawa wróci do Związkowej Komisji Odwoławczej.

Białe Jastrzębie blisko półfinału 
W pierwszym meczu ćwierćfinałowym fazy play-off Polskiej Ligi Hokeja Kobiet Białe Jastrzębie wygrały na 
wyjeździe z GKS Tychy 8:1 i są o krok od awansu do półfinału. Podopieczne Zbigniewa Wróbla w ciągu 
pierwszych dziewięciu minut zdobyły cztery gole i już wówczas mogły być niemal pewne wysokiego 
zwycięstwa. Rewanż, który powinien być formalnością, w najbliższą sobotę na Jastorze.

W półfinale zwycięzca dwumeczu pomiędzy Białymi a Tychami zagra z lepszym z pary Unia Oświęcim - 
Stoczniowiec Gdańsk. W pierwszym meczu tych drużyn w Gdańsku lepsza była Unia, która wygrała 6:2.

GKS Tychy - Białe Jastrzębie 1:8 (0:5, 1:2, 0:1)
0:1 Magdalena Szynal (Marta Bigos) '1
0:2 Katarzyna Tyc (Magdalena Szynal, Klaudia Wróbel) '5
0:3 Aleksandra Pocheć (Marta Bigos, Katarzyna Rapcia) '6
0:4 Magdalena Jabłońska (Marta Bigos, Aleksandra Pocheć) '9
0:5 Paulina Kulas (Magdalena Szynal) '20
1:5 Martyna Solorz '33
1:6 Ewelina Czarnecka (Magdalena Gumowska) '36
1:7 Marta Bigos (Katarzyna Tyc) '37
1:8 Ewelina Czanecka (Anna Kierc) '58

UKH Białe Jastrzębie: Kosińska, Antoniewicz - Gumowska, Mierzwińska, Bigos, Czarnecka, Szynal 
- Kierc Anna, Rapcia, Kulas, Jabłońska, Pocheć - Wróbel, Tyc, Mianowska.

Arkadiusz Naruszewicz zajął 30. miejsce w biegu 
przełajowym V Festiwalu Spełnionych Marzeń 
w Mysłowicach na dystansie 16 km. Jastrzębianin 
przebiegł trasę w czasie 1:07:41 i był 13. w swo-
jej kategorii wiekowej. W imprezie wzięło udział 
około 250 biegaczy. Wygrał Daniel Wosik z cza-
sem 57:20.

Marcin Pasek i Rafał Mastela z klubu UKS ZSZ 
Jedynka wzięli udział w piątych zawodach Śląs-
kiej Ligi Zimowej w biegach na orientację, które 
odbyły się w okolicach czeskiego Hlucina. Na 
dystansie 7,7 km w kategorii A Mastela zajął 15. 
miejsce z czasem 1:46:08, natomiast Pasek 
w kategorii B na dystansie 5,9 km był 9. z czasem 
1:26:03. W kategorii A wygrał Tomas Holas, 
a w kategorii B najlepszy był Pavel Novak. 

Po niemrawym początku ekipa All Stars wygrała 
trzy spotkania z rzędu w ramach Ligi Futsalu 
Pszczyna-Suszec-Goczałkowice i awansowała na 
trzecie miejsce w ligowej tabeli ze stratą sześciu 
punktów do lidera, El-Budu. Jastrzębianie poko-
nali kolejno: ATS Jakub (walkower), Suszec (5:2) 
i Belfer Team (5:1). Najskuteczniejszym strzel-
cem drużyny w ramach dwóch ostatnich spotkań 
okazał się Adam Brzyszkowski, który zdobył trzy 
bramki.
15.01.2012 
All Stars - Belfer Team 5:1 
bramki: Brzyszkowski, Meredyk, Gremlik,
Zdziebło, Borowski)
08.01.2012 
All Stars - Suszec 5:2 
bramki: Brzyszkowski 2, Zdziebło, Herman,
Borowski
18.12.2011 
All Stars - ATS Jakub 5:0 (walkower)

W miniony weekend odbyły się zaległe spotkania 
Grupy A Miejskiej Ligi Piłki Halowej. W najcie-
kawszym meczu ekipa NSZZ Solidarność Zofiów-
ka pokonała dotychczasowego lidera, Pub Ży-
wiecki JanPol. Dzięki zwycięstwu "Związkowcy" 
samodzielnie objęli prowadzenie w rozgrywkach. 
W innym ważnym spotkaniu KSRG Zofiówka zre-
misowała z TKKF Chrobry Omega. W grupie B 
pewne zwycięstwa odnieśli piłkarze Pub Queen 
i Biura Podróży Alabam.

Grupa A - mecze zaległe
Pub Żywiecki JanPol 
- NSZZ Solidarność KWK Borynia 3:5 (1:3)
Oldboje ZZK Solidarność 80 JSW S.A. 
- Cukiernia Jagódka Mors 5:2 (2:1)
TKKF Chrobry Omega - KSRG Zofiówka 2:2 (0:0)

Grupa B - 8. kolejka
Biuro Podróży Alabama - ZZRG Jas-Mos 9:3 (3:1) 
Los Zdrojos - ALPIN - T 6:3 (2:0) 
KS Wisager Team - Pub Queen 1:4 (1:3) 
Pizzeria Killers 
- Solidarność ZZK 80 JSW S.A. 8:3 (5:0)

Franciszek Krótki zastąpił Grzegorza Łukasika na 
stanowisku trenera beniaminka ligi okręgowej, 
Granicy Ruptawa. Ten doświadczony i znany 
w regionie szkoleniowiec prowadził w przeszłości 
drużyny szczebla centralnego, między innymi 
Odrę Opole, Odrę Wodzisław, Włókniarza Kietrz, 
GKS Bełchatów czy ROW Rybnik. Ostatnio 
pracował w Cukrowniku Chybie.

Ekipa MOSiR 2003 Jastrzębie trenowana przez 
Jarosława Utikala wygrała turniej Skoda Cup 
2012 w Tychach. Młodzi jastrzębianie wygrali 
wszystkie pięć spotkań nie tracąc ani jednego 
gola i strzelając ich... siedemnaście. Najlepszym 
snajperem imprezy został Maciej Klon z sześcio-
ma trafieniami na koncie.

Wyniki MOSiR 2003:
MOSiR 2003 - APN Lubliniec 2:0 (Przybułek 2)
MOSiR 2003 - Grom Tychy 2:0 (Klon, Piotrowski)
MOSiR 2003 - Pionier Tychy 5:0 
(Klon 2, Przybułek, Piotrowski, Gruszka)
MOSiR 2003 - KSB Lędziny 4:0 
(Klon 2, Piotrowski, Janusz)
MOSiR 2003 - Gol Bieruń 4:0 
(Przybułek 2, Piotrowski, Klon)

Skład MOSiR 2003: Michał Witkowski, 
Wojciech Zając, Jakub Tarała, Bartosz Matuła,
Krzysztof Petyniak, Kamil Kołatek, Bartosz Żyła,
Kacper Gruszka, Jakub Janusz, Filip Przybułek,
Gracjan Piotrowski, Maciej Klon, Marcel Marchlik.
Trener - Jarosław Utikal, 
kierownik - Artur Przybułek.

Nadspodziewanie wiele emocji przyniosło spo-
tkanie I ligi południowej pomiędzy JKTS Jastrzę-
bie a Gorcami Nowy Targ. Zawodniczki z Podhala 
przyjechały do Jastrzębia jako pewny faworyt do 
zwycięstwa, ale aby zdobyć komplet punktów 
musiały się sporo natrudzić, wygrywając jedynie 
6:4. Gospodynie wystąpiły w składzie: 
Dorota Paluch, Alina Zborowska, Karolina Miklar 
i Natalia Guzdek. Szczególnie dobrze spisała się
Miklar, która wygrała dwa swoje mecze i dodat-
kowo w parze z Natalią Guzdek wywalczyła punkt 
w grze podwójnej

Trzecie miejsce w Mistrzostwach Śląska w kate-
gorii juniorek wywalczyły juniorki UKS Romi. Na-
sze szczypiornistki ustąpiły ekipom Ruchu Cho-
rzów i Sośnicy Gliwice. W ośmiu meczach jastrzę-
bianki zgromadziły osiem punktów ze stosun-
kiem bramek 194:210. Czwarte miejsce przypa-
dło Startowi Michałkowice, a piąte - Rokitnicy Za-
brze. Ponadto na półmetku rozgrywek młodzic-
zek Romi zajmuje świetne, drugie miejsce i ma 
tyle samo punktów, co lider MOSM Tychy. Z kolei 
w kategorii dziewcząt klub z Szerokiej jest 
czwarty

Juniorzy Jastrzębia Boryni awansowali do 
finałów Mistrzostw Śląska po zajęciu drugiego 
miejsca w turnieju półfinałowym w Częstocho-
wie, gdzie ustąpili jedynie gospodarzom. Podo-
pieczni trenera Jakuba Dejewskiego wygrali 
z Włókniarzem Bielsko-Biała 3:1 oraz z Płomie-
niem Sosnowiec 3:1 i tym samym zapewnili sobie 
awans. W ostatnim meczu turnieju ulegli często-
chowianom 1:3 i z dorobkiem 5 punktów uplaso-
wali się na drugiej lokacie. W turnieju finałowym 
Mistrzostw Śląska zagrają: Jastrzębie Borynia, 
Delic-Pol Norwid Częstochowa, Volley Rybnik, 
MKS MOS Będzin i Górnik Radlin. 
Jastrzębianie wystąpili w składzie:
Sebastian Matula, Łukasz Kamiński, 
Seweryn Niesporek, Krzysztof Pustelnik, 
Dawid Wróbel, Mateusz Kańczok, 
Korneliusz Osman, Mateusz Świstak, 
Sylwester Piotrowicz, Przemysław Stasiak,
Bartłomiej Ziomek, Kacper Ledwoń (libero)

biegi

tenis stołowy

piłka ręczna

piłka nożna

siatkówka
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Tymczasem rok 2012 to nie tylko kolejny etap 
egzystencji klubu, ale też wspomnienie o istotnym 
fakcie, który miał miejsce pół wieku temu, gdy na 
rok przed przyznaniem praw miejskich Jastrzębiu 
z połączenia Górnika Jastrzębie i LZS Moszczenica 
powstał protoplasta dzisiejszej Gieksy, czyli Górnik 
Jas-Mos, który później zmienił nazwę na Górniczy 
Klub Sportowy Jastrzębie. To był „ten pierwszy” 
GKS. „Drugi” został założony w 1999 roku (jako 
MKS Górnik) i przestał istnieć zaledwie jedenaście 
lat później. Obecny klub z Harcerskiej nawiązuje do 
tej tradycji nazwą i barwami, czego odzwierciedle-
niem jest dodanie do jego nazwy znanej wszystkim 
kibicom futbolu w Jastrzębiu daty. Jakie będzie to 
pięćdziesięciolecie dla piłkarzy i kibiców z Harcer-
skiej? O tym w dużej mierze zadecydują zimowe 
przygotowania do rundy wiosennej. 

Czy GKS 1962 Jastrzębie ma jeszcze szansę na 
włączenie się do walki o awans do III ligi? Jeśli wła-
dze klubu nie mylą się w kwestiach regulamino-
wych, a wiele na to wskazuje, Śląski Związek Piłki 
Nożnej będzie zmuszony przyznać zielono-czarno-
żółtym walkowery za wyjazdowe mecze z Gwar-
kiem Ornontowice i GTS Bojszowy. Przypomnijmy, 
iż nie doszło do nich ze względu na rzekome za-
grożenie chuligańskimi wybrykami ze strony kibi-
ców... GKS Katowice czy GKS Tychy. W kwestii 
zachowania się sympatyków klubu z Harcerskiej 
Śląski Związek Piłki Nożnej na razie nie miał żad-
nych zastrzeżeń, a warto pamiętać, że GKS grał je-
sienią między innymi w Żywcu z Góralem i w Ryduł-
towach z Naprzodem. Kibice tych klubów niespe-
cjalnie przepadają za gośćmi z Jastrzębia, ale to nie 
przeszkodziło fanom obu występujących na mura-
wie drużyn w stworzeniu atmosfery, której nie po-
wstydziłyby się kluby ze szczebla centralnego. Incy-
dentów pozasportowych nie zanotowano. To jeden 
z głównych argumentów zarządu Gieksy przeciw 
decyzjom Wydziału Gier ŚZPN. Ale wracając do te-
matu. Jeśli istotnie podopieczni Grzegorza Łukasika 
dopiszą do swojego konta sześć punktów, będą 
mieli ich w sumie dwadzieścia sześć. To aż jede-
naście oczek straty do prowadzącego LKS Czaniec. 
Odrobienie tej różnicy należałoby traktować w ka-
tegoriach sportowego cudu. Zatem wiele wskazuje 
na to, iż runda wiosenna sezonu 2011/2012 służyć 
będzie przede wszystkim przygotowaniu do walki 
o awans w kolejnym sezonie. Biorąc pod uwagę 
fakt, iż jeszcze kilka miesięcy temu GKS przegrywał 
u siebie 0:6 z Nadwiślanem Góra, a płynność finan-
sowa pozostawiała wiele do życzenia, to i tak widać 
znaczną poprawę. Klub nawiązał współpracę z licz-
nymi lokalnymi przedsiębiorstwami (klubowa pizza 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem), a kibiców 
najbardziej ucieszyło podpisanie umowy promocyj-
nej z Jastrzębską Spółką Węglową, a także huczne 
otwarcie klubowego stoiska w Galerii Jastrzębie. 
Ponadto GKS 1962 otrzymał dotację z Urzędu Mia-
sta w wysokości 115 tys. zł, a na drużynę czekają 
nowe, atrakcyjnie prezentujące się trójkolorowe 
stroje zawierające symbolikę jastrzębia. Wszystko 
to razem wzięte dało efekt w postaci stabilności, 
której wcześniej tak bardzo brakowało. III liga jest 
zatem jak najbardziej w zasięgu. Tym większą 
motywacją do walki o czwarty szczebel rozgrywek 
stanie się fakt, iż być może właśnie tam występo-
wać będzie... nowa Odra Wodzisław. Wróble ćwie-
rkają, iż władze klubu z Bogumińskiej rozmawiają 
o współpracy ze Startem Bogdanowice... 

Przejęcie sterów zespołu przez dotychczaso-
wego trenera Granicy Ruptawa Grzegorza Łukasika 
spotkało się ze sporym odzewem ze strony kibiców. 
Jedni bronili Andrzeja Myśliwca, który w świetnym 
stylu wywalczył z drużyną awans do IV ligi, inni nie 
mogli zapomnieć szkoleniowcowi potknięć z Nad-
wiślanem i Rekordem. Ci, którzy go krytykowali mu-
szą jednak pamiętać, że to właśnie popularny „Mi-
siek” objął stery zespołu, który w 2010 roku pow-
stawał dosłownie z niczego. Być może ośmiobram-
kowe pogromy w okręgówce niektórym sympaty-
kom Gieksy dały nadzieję na podobny obrót wyda-
rzeń w wyższej lidze. Zimny jesienny prysznic spro-
wadził ich na ziemię. Nie zmienia to jednak faktu, że 
przed Łukasikiem, który jest kolegą z pracy Myśliw-
ca (obaj szkolą młodych adeptów futbolu w Szkółce 
Piłkarskiej MOSiR), spore wyzwanie. Przy Estadio 
de Libowiec nikt nie wymagał od niego sukcesu „tu 
i teraz”. Tym niemniej nie ulega wątpliwości, że ten 
młody i zdolny szkoleniowiec spisał się w Ruptawie 
na medal, uzyskując pewny awans do ligi okręgo-
wej po raz pierwszy w historii klubu. A trzeba pa-
miętać, że w ciągu dwóch poprzednich sezonów 
Granica zajmowała w klasie A dwukrotnie zaledwie 
jedenaste miejsce. Mimo braku wielkich wzmocnień 
Łukasik zbudował zespół, który również w okrę-
gówce radził sobie bardzo dobrze. Jego dzieło 
w Ruptawie kontynuował będzie znany z ławek tre-
nerskich Odry Opole, GKS Bełchatów i Włókniarza 
Kietrz Franciszek Krótki. I to właśnie Łukasik popro-
wadził pierwszy trening Gieksy, który miał miejsce 
9 stycznia na sztucznym boisku przy ulicy Kościel-
nej. W gronie dziewiętnastu zawodników pojawiło 
się trzech testowanych piłkarzy, z których jeden 
(pomocnik Artur Mościcki z Energetyka ROW Ryb-
nik) zdążył już podpisać kontrakt. Spośród dotych-
czasowych graczy zabrakło jedynie Kamila Michal-
czyka, którego sportowa przyszłość stoi na razie 
pod znakiem zapytania. Jedną z pierwszych decyzji 
nowego szkoleniowca była zmiana terminu i miej-
sca przygotowawczego zgrupowania zespołu. Za-
karze pojadą do Kamienia (30.01 – 04.02). Warto 
również odnotować, iż Łukasikowi jako trener 
bramkarzy pomagał będzie Robert Zapała, który 
w latach dziewięćdziesiątych był golkiperem Gieksy. 

W trakcie przygotowań zawodnicy z Harcer-
skiej rozegrają jedenaście sparingów. Już 21 sty-
cznia zmierzą się z Beskidem 09 Skoczów (bielska 
liga okręgowa), a tydzień później zagrają z wystę-
pującą w Młodej Ekstraklasie drużyną Ruchu Cho-
rzów. 1 lutego jastrzębianie zmierzą się ze spad-
kobiercami tradycji mistrzów Polski z lat siedem-
dziesiątych, piłkarzami trzecioligowej Stali Mielec. 
Trzy dni później zagrają ze Swornicą Czarnowąsy 
(opolska IV liga). 11 lutego podopieczni Łukasika 
będą podejmować drugoligowy Energetyk ROW 
Rybnik, a tydzień później zagrają ze Skałką Żabnica 
(śląsko-opolska III liga). 25 lutego jastrzębianie 
zmierzą się z ligowym rywalem Skałki, Przyszłością 
Rogów, a 3 marca w małych derbach naszego mia-
sta obecni podopieczni Łukasika przetestują jego 
byłych piłkarzy z Ruptawy. 11 marca Gieksa zagra 
z rezerwami Podbeskidzia, które w ostatnim meczu 
rundy jesiennej niespodziewanie rozgromiła 4:1, 
a cały cykl przygotowań zakończy się 17 marca 
meczem z juniorami starszymi Szkółki Piłkarskiej 
MOSiR Jastrzębie. Na przełomie marca i kwietnia 
przewidywane jest rozpoczęcie rozgrywek IV ligi. 

Jak będzie wyglądać piłkarska wiosna w Jastrzębiu? 
Według najbardziej realistycznego scenariusza dru-
żynie „nie grozi” awans (nawet w przypadku kro-
czenia od zwycięstwa do zwycięstwa trudno liczyć 
na to, że Czaniec czy Rekord będą raz po raz traciły 
punkty), a i o spadek byłoby ciężko, ponieważ pił-
karski poziom zespołów z dołu tabeli niczym nie 
różni się od tego, co prezentowali rywale GKS 
w okręgówce. Być może zatem jedynym godnym 
odnotowania osiągnięciem będzie zwycięstwo 

w finale podokręgowego Pucharu Polski, w którym 
jastrzębianie zmierzą się z Naprzodem Rydułtowy. 
Wygrana dałaby awans do fazy wojewódzkiej tur-
nieju. Wiele zatem wskazuje na to, iż Grzegorz 
Łukasik otrzymał ponad pół roku czasu na budowę 
drużyny do walki o III ligę w przyszłym sezonie. Czy 
Witold Wawrzyczek i spółka podołają temu zada-
niu?

Fot. Magdalena Kowolik

Grzegorz Łukasik



Kompleksowa obsługa:
Doradztwo, umowa notarialna,
bezpłatny transport, 
najwyższa jakość obsługi

Szybka realizacja
Pełna dyskrecja
Płatność gotówką
Możliwość negocjacji cen
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OGŁOSZENIA DROBNE
Poszukujemy przedstawicieli 
w Pawłowicach i Jastrzębiu-Zdroju. 
kontakt: 600 400 338

Firma Transportowa z Rybnika 
zatrudni kierowcę C+E (firanka). 
kontakt: 604 782 270

Przyjmę do pracy 
w kawiarnio-pizzerii kobietę mającą 
doświadczenie w gastronomii 
(fast food, pizza). Wiek od 30 lat. 
kontakt: 519 403 900

Poszukuję barmanki do pubu na 
osiedlu VI. CV proszę przesłać na 
adres: kristobiasz@wp.pl 

Poszukuję na okres marzec, 
kwiecień na zastępstwo barmanki. 
Zainteresowane osoby proszę 
o przesłanie CV ze zdjęciem na:
miczis@interia.pl

Poszukujemy tapicerów, 
krawcowych oraz stolarzy. 
Przyuczymy do zawodu. 
kontakt: 32 472 78 81

Jesteś fryzjerką! 
Nie jesteś doceniana! Zadzwoń!
My cię docenimy!!! 
kontakt: 601 506 648

Potrzebne osoby do odśnieżania 
dachów (mogą być całe brygady), 
dobrze, gdy mają własny transport.
kontakt: 699 619 608

Biuro podróży "Mer-Trans" zatrudni 
pilotki wycieczek. 
Zainteresowane osoby zapraszamy 
do naszego biura z CV. 
Ul. Armii Krajowej 37, Jastrzębie-Zdr.
kontakt: 32 47 41 400

Pizzeria "Faraon" zatrudni 
pomoc kuchenną. 
kontakt: 32 47 57 666

Zatrudnię odpowiedzialnego, 
komunikatywnego studenta na 
umowę zlecenie. Do placówki 
handlowej - stacjonarnie 
+ praca w terenie. 
Wymagane prawo jazdy 
+ znajomość Śląska. 
Podstawa + prowizja.
kontakt: 509 637 097

Firma budowlana zatrudni 
brygadzistę. Wymagania: 
wykształcenie budowlane, 
min. 5 lat doświadczenia, 
prawo jazdy kat. B, 
zdolności kierownicze. 
kontakt: 796 930 269

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

Spółka Finansowa OVB Allfinanz 
Daje ci szansę!!! Wyślij Swoje CV na 
adres: andrzej.nowak@ovb.com.pl 
i wykorzystaj ją !!! 
Więcej na ovb.pl 
kontakt: 883 607 575

Praca dla informatyka. 
Wymagana znajomość , PHP, 
MySQL. CV wraz z listem 
motywacyjnym prosimy przesłac 
na adres mailowy. 
kontakt: jasnet@jasnet.pl

Firma "Turbofinanse" zatrudni 
pełnomocników. 
Zapewniamy szkolenia. 
Wykształcenie minimum średnie.
kontakt: 664 968 194

Firma "Magnat" - Bar "Zbójnicka 
strzecha" zatrudni barmankę. 
Pawłowice 43-251, ul. Krucza 18 
kontakt: 32 47 28 808, 501010115

Zamienię mieszkanie M-3 
na M-4,M-5 lub M-6. 
Dwa duże pokoje kuchnia 
z oknem, wyremontowane. 
Może być zadłużone 
lub za dopłatą lub do remontu. 
kontakt: 510 370 656, 793 611 725

Do wynajęcie mieszkanie M-4 
na ul. Ruchu Oporu, umeblowane. 
Odstępne 400 zł + czynsz + media. 
Kaucja zwrotna 1000 zł 
kontakt: 792 509 470

Mieszkanie 38m w Wodzisławiu Śl. 
ul. Przemysława zadbane, 
cześciowo umeblowane 
(pralka, lodówka, piecyk) 
Przedzielone ścianką działowa 
z dużą kuchnią. Koszt 800zł 
kontakt: 721 312 248

Wynajmę mieszkanie na 
ul. Pomorskiej, kompletnie 
wyposażone (pralka, lodówka, 
zmywarka, płyta gazowa, szafa pod 
zabudowę) po remoncie, M-2 na Ip. 
Cena: 800 zł + media + kaucja 
zwrotna 1000zł 
kontakt: 792 233 356

Mieszkanie do wynajęcia na 
ul. Wielkopolskiej piętro 3. 
Mieszkanie dostępne od zaraz.
Cena 600+czynsz i media. 
Kaucja 1000. Naprawdę warto!! 
kontakt: 514-681-005

Posiadam do wynajęcia kawalerkę 
na ul. Wielkopolskiej z balkonem, 
częściowo umeblowane. 
Na czas nieokreślony!! 
Czynsz ok. 300zł, odstępne 600zł, 
kaucja zwrotna 1000zł. 
kontakt: 504 264 079

Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe Ip. 
Os. Bogoczowiec 
kontakt: 791 966 418

WIĘCEJ NA WWW.JASNET.PL
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