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Miejski Portal e-Usług Publicznych to część pro-
jektu realizowanego w Jastrzębiu-Zdroju już od ze-
szłego roku, którego głównym celem jest udostę-
pnienie mieszkańcom usług świadczonych przez ma-
gistrat i podległe mu jednostki za pomocą drogi ele-
ktronicznej. Jak ma to wyglądać w praktyce? Tak, że 
bez wychodzenia z domu, korzystając ze wspomnia-
nego już portalu (czyli dość zmyślnego systemu 
komputerowego), będzie można złożyć wniosek, 
przesłać niezbędne dokumenty, a nawet na bieżąco 
monitorować przebieg załatwianej przez nas sprawy. 
W ramach elektronicznego obiegu dokumentów us-
prawniona zostanie również praca urzędników. Jed-
nak wprowadzenie tego projektu nie oznacza, że od 
razu zaniechane zostanie tradycyjne załatwianie 
spraw za pomocą kolejek przed okienkami i papiero-
wych wniosków. Realizatorzy projektu zapewniają, 
że oba tory będą biegły równolegle, nie przeszka-
dzając sobie nawzajem. Jak to się sprawdzi? Zoba-
czymy.

Projekt, na który zdecydował się jastrzębski 
magistrat jest realizowany przez firmę Madkom, a je-
go partnerem technicznym ze strony Urzędu Miasta 
jest jego Wydział Informatyki, kierowany przez 
Mirosława Klimalę. W efekcie ogłoszonego przetar-

gu, gdyńskie przedsiębiorstwo otrzymało zlecenie 
na wdrożenie w jednostkach Urzędu Miejskiego ele-
ktronicznego obiegu dokumentów, oraz udostępnie-
nie mieszkańcom Miejskiego Portalu e-Usług Publi-

cznych. Sam magistrat nie został objęty wdraża-
niem, ponieważ akurat przy ulicy Harcerskiej we-
wnętrzny EOD funkcjonował już wcześniej. System 
wdrożono w 69 jednostkach podległych jastrzę-
bskiemu samo-rządowi. Wchodzą w ich skład mię-
dzy innymi: szkoły, przedszkola, biblioteka, MOK czy 
MOSiR.  Aby móc wdrożyć innowacyjną formułę za-
łatwiania spraw w Jastrzębiu-Zdroju, od grudnia 
2011 w miejskich jednostkach zainstalowano 74 se-
rwery (centralne komputery), 350 zestawów kom-
puterowych, 229 urządzeń peryferyjnych. Wszystko 
po to, aby jastrzębianie mogli załatwić sprawy bez 
wychodzenia z domu i wystawania w kolejkach.

Wprowadzenie tego systemu to nie tylko duży 
wysiłek techniczny ale również organizacyjny. Około 
400 urzędników musiało przejść szkolenie i nabrać 
wprawy w obsłudze systemu. Sposób ich działania 
musi zostać dopasowany do nowych technik, zape-
wnione zasady współpracy. Może nieco dziwić, ze 
nie został wyznaczony główny koordynator orga-
nizacyjny projektu ze strony miasta ale Mirosław 
Klimala twierdzi, że kierownicy jednostek spokojnie 
dadzą sobie z tym zadaniem radę. Za część czysto 
techniczną i pierwsze reakcje odpowiedzialny jest 
Wydział Informatyki Miejskiej, w którym na chwilę 
obecną zatrudnionych jest 6 osób i który dotąd 
zapewniał obsługę systemu komputerowego Urzę-
du Miasta, zawierającego około 300 komputerów.  
Może się wydawać, że to zbyt mała ilość praco-
wników technicznych na projekt o tak szerokim za-
kresie i więcej niż podwojeniu sprzętu, jednak na-
czelnik wydziału Mirosław Klimala stwierdził, że na 
chwilę obecną, z pewnością podołają oni temu za-
daniu. Zapowiedział jednak, że w razie konieczności 
zwiększenia ich ilości, to z pewnością prezydent mia-
sta rozpatrzy taką możliwość. 

Pierwotnie zakładano, że cały system ruszy 24 
lutego. Niestety, z przyczyn niezależnych od firmy 
wdrażającej projekt „Elektroniczny obieg dokumen-
tów w Jastrzębiu-Zdroju” został zakończony tech-
nicznie i formalnie 13 kwietnia. Jak zapewniono, 
w praktyce petenci będą mogli skorzystać z pier-
wszych jego usług na początku maja. Do tej pory nie 
pojawiła się jednak żadna informacja, czy system 
ruszył, jakie usługi obejmie, a na chwilę obecną pod 
wskazanym adresem nie znajduje się nic. 

Miejski Portal e-Usług Publicznych jest swoistą 
stroną internetową, za pośrednictwem której będzie 
można załatwić wiele spraw, które do tej pory wy-

magały osobistej wizyty w urzędzie, czy podległej 
mu jednostce. Na portalu zawarta jest instrukcja 
krok po kroku jak się zarejestrować, jak rozpocząć 
korzystanie z usług elektronicznych. Każda osoba 
już po założeniu konta na portalu zobaczy, że tak 
naprawdę, wiedząc w jakiej sprawie chce się sko-
ntaktować z urzędem, wystarczy tylko wybrać daną 
jednostkę , wskazać w jakiej sprawie chce się zwró-
cić, a system zwrotnie zaprezentuje nam komplet 
informacji , które opiszą  jak wygląda proces danego 
postępowania i przedstawi nam do wypełnienia już 
gotowe, przygotowane do tego typu sprawy wnio-
sek. Dopilnuje też, żeby ten wniosek był wypełniony 
poprawnie. Dobrą informacją jest również to, że de-
cyzję w sprawie danego wniosku również będzie 
można otrzymać za pomocą Miejskiej Platformy 
e-Usług Publicznych – tylko od petenta będzie zale-
żało, czy chce otrzymać informację na swoją skrzy-
nkę odbiorczą, czy woli tradycyjnie zgłosić się po nią 
do urzędu. Co bardzo ważne, Miejski Portal e-Usług 
Publicznych będzie działał 24 godziny na dobę. Nie 
musimy więc wniosków składać w godzinach urzę-
dowania danej jednostki. Można to zrobić w środku 
nocy, w dni wolne czy święta – od momentu złożenia 
wniosku za pomocą portalu, rozpoczyna się czas 
jego załatwienia.

Może zastanowić fakt, jak złożyć wniosek do 
urzędu, nie podpisując go osobiście. Jest na to kilka 
sposobów. Pierwszy to podpis kwalifikowany. Jest to 
elektroniczny podpis równoważny podpisowi wła-
snoręcznemu. Podpis elektroniczny musi być wery-
fikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem 
oraz składany przy pomocy bezpiecznego urządze-
nia do składania podpisu. Niestety, koszt takiego 
podpisu kwalifikowanego przekracza kilkaset zło-
tych. Na szczęście, na Miejskim Portalu e-Usług Pu-
blicznych można będzie skorzystać z bezpłatnego 
profilu zaufanego. Znajduje się on na Elektronicznej 
Platformie Usług Administracji Publicznej, czyli na 
portalu, który zasięgiem obejmuje cały kraj.

Profil zaufany to odpowiednik podpisu kwalifi-
kowanego, jednak całkowicie bezpłatny i nie wyma-
gający użycia żadnych bezpiecznych urządzeń. 
„Każda osoba, która ma założone konto na ePUAP, 
może wnioskować o wyrobienie do tego konta pro-
filu zaufanego. Sam wniosek o konto składamy 
przez Internet, jednak zwrotnie otrzymujemy infor-
macje do jakiej instytucji należy się udać w celu we-
ryfikacji tożsamości, tam od razu idzie z dowodem 
osobistym i na bazie tego dowodu operator wery-
fikuje dane i jeśli się zgadzają to taki profil zaufany 
jest aktywowany na koncie użytkownika.” - precyzu-
je Kuba Lewicki z firmy Madkom. W Jastrzębiu-Zdro-
ju, weryfikacji takiej można dokonać w Urzędzie 
Skarbowym.

Nie ma co ukrywać, że Elektroniczny Obieg 
Dokumentów i Miejski Portal e-Usług Publicznych to 
projekt nowoczesny i przyszłościowy, który z pe-
wnością przyczyni się do szybszego załatwiania 
spraw urzędowych. Mieszkańcy nie będą musieli wy-
stawać w kolejkach, wszystko od ręki załatwiając 
w domu. Tym samym zrealizowany zostanie główny 
cel całego projektu, czyli rozpowszechnienie usług 
elektronicznych wśród jastrzębian. Jednocześnie 
usprawni on pracę w magistracie i podległych mu 
jednostkach. Projekt ten, to z pewnością wyjście 
naprzeciw informatyzacji społeczeństwa, która 
w całym kraju zatacza coraz szersze kręgi. Pozostaje 
mieć tylko nadzieję, że zarówno system zacznie 
działać bez zarzutu, jak również, że ludzie nie będą 
się obawiali nowego i swoje sprawy załatwiać będą 
za pomocą Miejskiego Portalu e-Usług Publicznych.

Kilka liczb

A rękę na pulsie trzyma...

Podpisujemy elektronicznie

Na miejsca, gotowi, …start?

Idea służąca mieszkańcom

A co to takiego?

A jak to działa?
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W tegorocznym rankingu tygodnika 
Polityka Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej zajęła 3 miejsce w kate-
gorii 50 najbardziej zyskownych firm 
z Listy 500. Udało się to osiągnąć dzięki 
zyskowi w wysokości 2 105 467 tys. zł 
netto.

JSW wyprzedziły jedynie Polska Gru-
pa Energetyczna (2 miejsce) i KGHM Pol-
ska Miedź (1 miejsce). Rok wcześniej 
spółka z Jastrzębia uplasowała się na 18 
pozycji w kraju. 

W kolejnej kategorii 50 największych 
eksporterów GK Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej zajęła 8 miejsce - z przychodami 
z eksportu na poziomie 3 930 040 tys. 
złotych oraz – podobnie jak rok wcześniej 
- 18 miejsce w kategorii 500 najwięk-
szych przedsiębiorstw w 2011 roku, dzię-
ki przychodom ze sprzedaży wielkości 
9 376 829 tys. zł.

Jastrzębska Spółka Węglowa w pier-
wszym kwartale 2012 roku osiągnęła 
EBIDTA na poziomie 889,6 mln zł. To o 
prawie 12,5% więcej niż w czwartym 
kwartale 2011 roku po wyłączeniu zda-
rzeń jednorazowych. Przychody ze sprze-
daży wyniosły 2 365,5 mln zł, zaś zysk 
netto 497,2 mln zł.

Produkcja węgla w pierwszych trzech 
miesiącach tego roku wzrosła o 14,4% 
w porównaniu z tym samym okresem 
w 2011 roku, była też wyższa w poró-
wnaniu do IV kwartału ubiegłego roku 
o 6%. Plany wydobycia w I kwartale 
2012 roku zostały przekroczone o 246 

łagodnej zimy i słabej 
koniunktury gospodar-
czej w Europie. Spółka 
jednak uzyskała zna-
czący wzrost cen węgli 
energetycznych w I 
kwartale 2012 roku. 
Sprzedaż zarówno wę-
gla, jak i koksu w I kwa-
rtale 2012 roku była 
jednak wyższa niż w IV 
kwartale 2011 roku. 
Przyłączenie KK Zabrze 
i WZK Victoria spowo-
dowało wzrost sprzeda-
ży koksu o ok. 15% i ok. 
23% w odniesieniu od-
powiednio do I i IV kwa-
rtału 2011 roku.

Wzrost sprzedaży pozwala na umiar-
kowany optymizm na kolejne kwartały 
2012, zwłaszcza że przychody ze sprze-
daży ogółem po wyłączeniu spółek WZK 
Victoria i PEC Jastrzębie-Zdrój kupionych 
w grudniu 2012 roku spadły jedynie o ok. 
4,6% w porównaniu z IV kwartałem 2011 
roku, co wynikało z dalszego spadku cen 
na rynku węgla koksowego i koksu. 
Uwzględniając efekt przyłączenia KK 
Zabrze, WZK Victoria i PEC Jastrzębie-
Zdrój, przychody ze sprzedaży wzrosły o 
3,9% i 6,3% w odniesieniu do odpowie-
dnio I i IV kwartału 2011 roku. Wyższa 
produkcja w sytuacji wciąż trudnego ryn-
ku spowodowała wzrost zapasów w po-
równaniu z IV kwartałem 2011 roku.

"Sezonowość i fluktuacja cen nie są 
w naszej branży niczym niezwykłym" – 
mówi Grzegorz Czornik, Zastępca Pre-
zesa Zarządu JSW S.A. ds. Handlu.

tys. ton węgla, a plany wykonania wyro-
bisk korytarzowych – o 1 696 metrów. 
Podobnie wzrosła produkcja koksu w po-
równaniu do IV kwartału 2011 roku 
(przyłączenie KK Zabrze i WZK Victoria 
spowodowało wzrost produkcji koksu 
w Grupie JSW o ok. 42% i ok. 20%w od-
niesieniu do odpowiednio I i IV kwartału 
2011 roku).

" Wyniki pierwszego kwartału poka-
zują, że JSW osiąga dobre rezultaty mi-
mo zdecydowanie trudniejszej sytuacji 
na rynkach. Poprawiliśmy wyniki sprze-
daży węgla koksowego i koksu do odbior-
ców zewnętrznych w porównaniu z czwa-
rtym kwartałem 2011 roku, wykorzystu-
jąc nieco lepszą sytuację na rynku stali" – 
mówi Jarosław Zagórowski, Prezes 
Zarządu JSW S.A. I dodaje: "Ryzyko 
zmienności na rynku stali, mimo dobrych 
informacji o wzroście produkcji, jest na-
dal duże. Dla nas kluczowa jest zatem 
kontynuacja procesów zwiększania wy-
dajności, które już w pierwszym kwartale 
pozwoliły na znaczący wzrost produkcji 
węgla, a także dalsza integracja sprze-
daży w Grupie JSW". 

Poprawiają się perspektywy dla seg-
mentu koksowego. W marcu 2012 roku 
produkcja stali wzrosła wobec lutego 
o 11% w Unii Europejskiej i o 4% w Pol-
sce, natomiast w całym I kwartale 2012 
roku, w stosunku do IV kwartału 2011 
roku, w Unii Europejskiej produkcja 
wzrosła o ponad 4%, a w Polsce o 6%. Po 
rekordowych cenach odnotowanych 
w ubiegłym roku, w I kwartale 2012 roku 
ceny węgla koksowego nieznacznie się 
obniżyły. Ceny węgla energetycznego 
w portach ARA spadły głównie z powodu 

- "Stale obserwujemy rynki. W ostatnich 
miesiącach widoczna jest stabilizacja cen 
zarówno w segmencie węglowym, jak 
i koksowym. Dostrzegamy również 
wzrost produkcji stali i umiarkowane oży-
wienie na rynku hutniczym. To może po-
zytywnie wpłynąć na zwiększanie wolu-
menów sprzedaży i redukowanie zapa-
sów w najbliższym okresie".|

Spadek porównywalnych przycho-
dów ze sprzedaży został skompensowa-
ny obniżeniem kosztów działalności ope-
racyjnej (bez uwzględnienia WZK Vic-
toria i PEC Jastrzębie Zdrój).

I kwartał 2012 roku to dla JSW także 
dalszy wzrost inwestycji finansowanych 
z własnych środków, które wyniosły łącz-
nie 406,5 mln zł i były o ponad 115% wię-
ksze niż w analogicznym okresie poprze-
dniego roku. W segmencie węglowym na 

Fot. Magdalena Kowolik

inwestycje przeznaczono 361,0 mln zł, 
w porównaniu z 162,4 mln zł w I kwartale 
2011 roku. W segmencie koksowym in-
westycje wyniosły 25,3 mln zł i były 
o prawie 45% wyższe niż w pierwszych 
trzech miesiącach 2011 roku. Inwestycje 
realizowane są zgodnie z założonym 
planem.

"Realizacja programu inwestycyjne-
go przyczynia się do przygotowania nie-
zbędnych zdolności wydobywczych ko-
palń w kolejnych latach oraz podniesienia 
poziomu technicznego zakładów gór-
niczych. To natomiast ma istotny wpływ 
na optymalizację kosztów produkcji 
i utrzymanie wymaganego poziomu bez-
pieczeństwa pracy" – mówi Andrzej Tor, 
Zastępca Prezesa Zarządu JSW S.A. ds. 
Technicznych.

JSW S.A.

Fot. Magdalena Kowolik
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Wtorek 1 maja to Święto Pracy. Z tej okazji 
Sojusz Lewicy Demokratycznej wspólnie ze zwią-
zkami zawodowymi, działającymi w jastrzębskich 
kopalniach, zorganizował festyn w Jarze Połu-
dniowym. Pogoda dopisała, tak więc mieszkańcy 
tłumnie skorzystali z tej propozycji. Dzieci, ale 
także dorośli mogli wziąć udział w wyścigu gokar-
tów na czas. Chętni sprawdzili swoją wiedzę 
w konkursie na temat Unii Europejskiej. Można 
było nabyć książkę 16-letniej pisarki Nikoliny Ru-
dol pt. „Międzypiekle. Pierwszy ruch”. 

Nie zabrakło gorących rytmów latynoamery-
kańskich, kankana i tańców rosyjskich. Dzie-
wczęta  z zespołu „Sukces” zrobiły prawdziwą 
furorę, a ich występ był chyba gwoździem pro-
gramu. Jak przystało na imprezę organizowaną 
w samym sercu przemysłu węglowego mieszkań-
com przygrywały orkiestry górnicze. Zabawa 
trwała do późnych godzin wieczornych i bardzo 
przypadła do gustu mieszkańcom Jastrzębia. "Ja 
tam lubię takie imprezy, swojsko, można posłu-
chać muzyczki, napić się piwka pod chmurką. Jak 
dla mnie super" – stwierdza pan Zbigniew. 
"Bardzo fajnie było, można było znaleźć coś dla 
każdego" – powiedziała pani Maria. Podobnego 
zdania był Mariusz, któremu najbardziej do gustu 
przypadły wyścigi gokartów. Można więc stwier-
dzić, że pierwszy dzień świąt majowych zapisał 
się jako udany w pamięci mieszkańców miasta.

We wtorek, 2 maja, w jarze bawiono się na 
całego. Tym razem festyn zorganizowało Miejskie 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, a głó-
wnymi sponsorami były sklepy FRAC i Cyfrowy 
Polsat. Dzieci mogły poczuć się usatysfakcjono-
wane, ponieważ specjalnie dla nich przygoto-
wano cykl imprez. Hipcio i Gapcio szybko wcią-
gnęli najmłodszych jastrzębian do wspólnej za-

bawy. Śmiechom i dokazywaniu nie było końca. 
Specjalna armata strzelała cukierkami, nad gło-
wami unosiły się olbrzymie bańki mydlane, a na-
wet można było poczuć odrobinę magii. Podzia-
łało to na najmłodszych mieszkańców Jastrzębia, 
ale także ich rodzice dali się wciągnąć do wspól-
nej zabawy. 

MTKKF, jak przystało na organizację promu-
jącą zdrowy tryb życia, przygotował konkurencję 
polegającą na tym, kto najdłużej będzie kręcił ko-
łem hula-hop. Rywalizacja była naprawdę ostra. 
Nie zabrakło również czegoś dla rodziców -  zes-
pół „Weselsi” szybko wciągnął ich do zabawy, 
przypominając stare, ale lubiane przeboje mu-
zyki rozrywkowej. A o doprowadzenie wszystkich 
do śmiechu, aż do łez zadbał, znany i lubiany 
Mirek Szołtysek i Wesołe Trio. 

W Święto Konstytucji Trzeciego Maja nie mo-
gło zabraknąć uroczystych obchodów, które są 
już swego rodzaju tradycją w naszym mieście. 
„3 maja 1971 roku to była ważna karta w historii 
narodu polskiego” – oto w jaki sposób ks. prałat 
Bernard Czernecki nawiązał do tej ważnej dla 
wszystkich Polaków daty. Powyższe słowa padły 
w czasie krótkiego nabożeństwa w czwartek, 
3 maja, pod pomnikiem „Solidarności”. Nim to 
jednak nastąpiło, kilka godzin wcześniej, tym ra-
zem pod monumentem w Jastrzębiu-Bziu, pre-
zydent Marian Janecki mówił, że początkiem koń-
ca ówczesnej Polski były, jak się wyraził, „pewne 
grupy społeczne, dla których państwo stało się 
domeną i tak naprawdę liczył się tylko ich party-
kularny interes”. Można zaryzykować stwier-
dzenie, że te dwa cytaty niemal idealnie oddają 
charakter czwartkowych uroczystości. A więc 
najpierw pomnik w Bziu, potem – uroczysta msza 
za Ojczyznę, w kościele „na górce”, której gospo-
darzami, bo tak o nich mówił ks. Czernecki, byli 
przedstawiciele władz samorządowych, służb 
mundurowych, organizacji społecznych i polity-
cznych.

Ale 3 maja to także kolejny dzień festynu
w Jarze Południowym. Tutaj powaga i patos 
Święta Konstytucji ustąpiły miejsca wspólnej za-
bawie przy płynących ze sceny dźwiękach. I mi-
mo, iż w pewnym momencie, wokalistka zespołu 
„Weselsi” zaczęła przekonywać, że „Facet to świ-
nia”, nikt, także sami zainteresowani, czyli pano-
wie, nie wzięli sobie tego do serca. Podobnie naj-
młodsi uczestnicy czwartkowego festynu. Ci os-
tatni byli zbyt pochłonięci przygotowanymi dla 
nich atrakcjami. A tych było co niemiara. Bo 
i dmuchana zjeżdżalnia, i szelki, dzięki którym ka-
żdy mógł zasmakować stanu nieważkości, wre-
szcie – miniaturowa kolejka, a także – to już pro-
pozycja dla odważniejszych – tor kartingowy.

Przez pierwsze trzy dni maja Jar Południowy 
tętnił muzyką. Rodzice wraz z dziećmi wykorzy-
stali ten czas dla wspólnej zabawy. Były też do-
datkowe atrakcje, jak kule wodne, zjeżdżalnie, 
ciuchcia dla najmłodszych. Cała masa różnego 
kształtu i barwy balonów. Każdy mógł też pokrze-
pić się posiłkiem, zakupić kiełbaskę z grilla i inne 
przysmaki. 

Apogeum imprez związanych ze świętami 
majowymi miało jednak miejsce na Stadionie 
Miejskim. To właśnie tutaj najwięcej mieszkańc-
ów Jastrzębia postanowiło spędzić czwartkowe, 
wolne od pracy popołudnie. Tradycyjnie już, jak 
co roku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zor-
ganizował "Majówkę z MOSIR-em". W zeszłym 
roku impreza nie odbyła się, z racji na majowe... 
śniegi i deszcze. Jednak w czwartek, 3 maja, po-
goda nie zawiodła i tysiące jastrzębian mogło po-
bawić się na stadionie.

Bawili się i starsi i młodsi. Dla tych ostatnich 
przygotowano atrakcje w postaci ogromnej dmu-
chanej konstrukcji, z której mali śmiałkowie mo-
gli zjeżdżać - jednak dzieci pokazały, że cechuje 
je wybitna brawura i ze śmiechem rzucały się ze 
szczytu na miękkie, dmuchane podłoże. Inne 
miały okazję wzbić się w przestworza. No może 
nie dosłownie, ale wystarczyło przypiąć się do 
specjalnych szelek i wystrzelić kilka metrów w gó-
rę. Dla maluchów, które wolały zabawy na płycie 
stadionu, a nie nad nim, czekały małe samocho-
dziki i najprawdziwsze motory crossowe. Te os-
tatnie udostępnił nowo powstały klub motocro-
ssowy "Motocross 1 Team", którego członkowie 
nie tylko pozwalali wszystkim chętnym zobaczyć 
z bliska piękne maszyny, ale również bez proble-
mu sadzali na nich wszystkie chętne dzieciaki. 

Wiele śmiechu, zarówno wśród dzieci jak i do-
rosłych, wywołały alkogogle. Za pomocą wymy-
ślnego urządzenia, każdy mógł sprawdzić, jak 
bardzo zachwiana jest równowaga po wypiciu 
zbyt dużej ilości alkoholu. Dorośli zakładali specy-
ficzne okulary, przekonani, że nic takiego nie zo-
baczą. A tu niespodzianka "O matko, nie dziwię 
się, że zawsze z imprezy wracam z siniakami. 
Przecież tu się nie da iść prosto" – śmiał się 
Piotrek. Młodzi uczestnicy "Majówki z MOSIR-
em" nie tylko zakładali alkogogle, ale również 
próbowali pokonać w nich tor przeszkód. Mało 
komu udało się najpierw slalomem przebiec mię-
dzy ustawionymi pachołkami, a następnie trafić 
szmacianą piłką do bramki. Śmiechu było przy 
tym co niemiara.

Jednak nie wolno zapomnieć, że głównymi 
atrakcjami podczas tegorocznej imprezy na sta-
dionie były koncerty. Jako pierwsza na scenę wy-
szła jastrzębska kapela Symetria. Zespołu nie 
trzeba chyba nikomu przedstawiać. Mimo wczes-
nej godziny, pod sceną zebrali się fani zespołu, 
którzy przez ponad 60 minut szaleli przy dźwię-
kach swoich ulubionych piosenek z płyt "Primo-
dium" oraz "Niewolnicy wolności". Specjalnie na 
prośbę fanów, to właśnie kawałki z pierwszej pły-
ty przeplatane były najnowszymi hitami. Artyści 
z Jastrzębia po raz kolejny pokazali, że potrafią 
rozgrzać publikę do białości. Nie mogli od tak 
zejść ze sceny, nie było takiej opcji. Nie pozwolili 
na to fani zespołu, którzy tak długo skandowali 
"Symetria, Symetria", że muzycy nie dali się wię-
cej prosić i brawurowo wykonali jeszcze między 
innymi "Taniec z diabłem".

Kiedy zespół zszedł ze sceny, emocje trosze-
czkę opadły, w oczekiwaniu na kolejny występ lu-
dzie porozchodzili się po stadionie. Jedni kupo-
wali zimny napój chmielowy, inni posilali się paj-
dami ze smalcem czy kiełbaską z rożna. Dzieci 
namawiały rodziców na zakup świecących mie-
czy, okularów, wiatraczków czy pięknych, koloro-
wych balonów.

3 MAJA

1 MAJA

2 MAJA

- 20%
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Kolejny występ przygotowany przez orga-
nizatorów to również kapela z naszego podwór-
ka. Mowa o Skampararas, który również zgroma-
dził rzesze swoich fanów bezpośrednio pod sce-
ną. Zespół, po raz pierwszy występujący w now-
ym składzie, pokazał prawdziwą klasę. Wydawać 
by się mogło, że nic się nie zmieniło, i maturzy-
stka Patrycja, od zawsze śpiewa z chłopakami. 
Widzowie na jastrzębskim stadionie docenili bar-
dzo energetyczne rytmy i śpiewali wraz z zespo-
łem piosenki – ci, którzy nie znali słów, przynaj-
mniej rytmicznie wystukiwali rytm. A pod sceną 
znaleźli się ci, którzy nie tylko znali słowa, ale 
również postanowili pokazać relikt dawnych lat – 
pogo. Na płycie przed artystami zrobił się pra-
wdziwy młyn ciał, które w rytm muzyki, a czasami 
nawet  bez ,  
skakali po so-
bie, zdejmo-
wali koszulki 
i głośno śpie-
wali między in-
nymi "Uzdro-
wisko". Zosta-
ło to docenio-
ne przez artys-
tów, którzy ze 
sceny stwier-
dzili, że dawno 
już nie widzieli 
takiego pogo.

Z godziny na godzinę na stadionie pojawiało 
się coraz więcej osób. Tłumy nadciągały z każdej 
strony. Nic dziwnego, w końcu po 20.00 miała 
wystąpić główna gwiazda wieczoru, czyli zespół 
IRA. Gdy w końcu na płycie stadionu pojawił się 
bus, którym przyjechał Artur Gadowski wraz z po-
zostałymi członkami zespołu, przed scenę nie 
dało się wcisnąć palca. Gdy wkroczył na scenę, 
zapanował wszechstronny szał. Jastrzębianie po-
kazali, że doskonale znają piosenki IRY zarazem 
te młodsze, jak i starsze. Razem z frontmanem 
śpiewali "Ona jest ze snu", "Parę chwil" czy "Nie 
daj mi odejść". Nie zabrakło również wypróbo-
wania strun głosowych jastrzębian. Jako pier-

wszy, długie dźwięki w stylu "Hej" wydawał z sie-
bie Artur Gadowski. Potem nadeszła kolej na fa-
nów z Jastrzębia. Nie zawiedli i nad stadionem 
niejednokrotnie niósł się powalający ryk, wydo-
bywający się z tysięcy gardeł. Po ponad godzin-
nym koncercie, IRA zeszła ze sceny. Nie był to 
jednak koniec "Majówki z MOSIR-em". Na sam 
finał, organizatorzy przygotowali bowiem nie lad-
a atrakcję – tancerzy ognia. W ciemnościach mło-
dzi ludzie pokazywali, że ogień da się ujarzmić. 
Brawurowe popisy z płonącymi pochodniami – to 
było coś, co na uczestnikach czwartkowej impre-
zy zrobiło duże wrażenie. "Jestem pod wielkim 
wrażeniem. Świetnie to wyglądało, te wirujące 
ognie w tych ciemnościach. No naprawdę super". 
"Coś niesamowitego, pierwszy raz widziałem taki 

pokaz. To był 
doskonały po-
mysł, aby coś 
takiego poka-
zać". "Rewela-
cja, po prostu 
rewelacja" – ta-
kie opinie dało 
s i ę  s ł y s z e ć  
wśród osób. 

Ogólnie, 
impreza przy-
padła do gustu 
mieszkańcom 
miasta, którzy 

w końcu przed 23.00 opuszczali stadion: "Bardzo 
mi się podobało. Naprawdę super impreza" – 
stwierdził Konrad. Przytaknęła mu Aga "Koncerty 
świetne, a występ IRY to prawdziwy majster-
sztyk. Oby więcej takich imprez w naszym mieś-
cie" – wyraziła swoje życzenia dziewczyna.

Nie pozostaje więc nic innego, jak czekać, jak 
wypadnie kolejna impreza zorganizowana w na-
szym mieście.

Jak poinformowała Alicja Brocka, rzecznik pra-
sowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 2, podczas piątkowego, 27 kwietnia, spotkania 
dyrekcji WSS nr 2 z przedstawicielami związków 
zawodowych padła propozycja o obniżeniu wy-
nagrodzeń dla wszystkich pracowników szpitala 
 28 proc. „Propozycja taka została złożona ze 
względu na trudną sytuację finansową WSS nr 2. 
Przyjęcie jej uchroniłoby pracowników Oddziału 
Rehabilitacji, części praktycznej, od obniżenia 
etatu o 1/2” - wyjaśniała rzeczniczka. 

Małgorzata Domek, przewodnicząca Związku Za-
wodowego Pracowników Wojewódzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 
powiedziała, że organizacje związkowe są prze-
ciwko propozycji dyrekcji. „Niektórym pracowni-
kom, zwłaszcza z niższego szczebla nie można 
obniżyć wynagrodzenia, ponieważ nie osiągają 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nasza or-

ganizacja związkowa wystosowała pismo do Pre-
zydenta RP, w którym zwracamy uwagę na głę-
boką nierównowagę podziału pieniędzy prze-
kazywanych na leczenie pacjentów. Narodowy 
Fundusz Zdrowia wykorzystując tę sytuację, limi-
tuje usługi medyczne i zaniża wartość kontrak-
tów. Monitujemy również u marszałka wojewódz-
twa, jako organu właścicielskiego. Związki usta-
lają wspólną strategię działania, w porozumieniu 
z pracownikami. Jesteśmy realistami i rozumiemy 
że należy być elastycznym, ale nie kosztem pra-
cowników i pacjentów” - mówiła.

 Więcej:
Wywiad z 

Małgorzatą Domek  
- strona 10

Wywiad z Grażyną Kuczerą, dyrektor WSS nr 2
- strona 11 

przewodziczącą Związków 
Zawodowych Pracowników, 
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Artur Gadowski (IRA).  Fot. Magdalena Kowolik

Fot. Magdalena Kowolik
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         W  dniu 12 marca 2012 r. na forum Portalu Informacyjnego 
„Jasnet” opublikowany został artykuł pt.”Marycha w szkole?”. 
Z treści relacji wynika, jakoby w Zespole Szkól nr 1 ujawniono 
fakt palenia przez uczniów marihuany. 

Już z treści artykułu opublikowanego dnia 20 marca 2012 r. pt. „Do sprostowania ZS nr1” wynika, iż redakcja publikując 
materiał nie zachowała przy jego zbieraniu należytej rzetelności i staranności w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy Prawo 
prasowe. Obowiązkiem redakcji wynikającym z wspomnianego artykułu 12 ust. 1 ustawy Prawo prasowe było podanie 
źródła informacji. Skoro informator, który przekazał, jak się okazało nieprawdziwą informację, zastrzegł sobie dane do 
wiadomości redakcji, do czego miał pełne prawo, obowiązkiem redakcji było sprawdzenie zgodności z prawdą uzyskanej 
wiadomości. Z relacji zawartej w artykule pt. „Do sprostowania ZS nr1” wynika, iż redakcja faktycznie podjęła próbę 
sprawdzenia dostarczonej jej wiadomości. Tego samego dnia tj. 12 marca 2012 redakcja „Jasnetu” zwróciła się bowiem 
telefonicznie do dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju o ustosunkowanie się do wspomnianej informacji. 
Pełniący pod nieobecność dyrektora szkoły obowiązki wicedyrektor, na pytanie dziennikarza „Jasnetu”, „Czy potwierdza 
Pani, że 12 marca 2012 r. w szkole miała miejsce sytuacja z użyciem marihuany?” udzielił zgodnych z prawdą wyjaśnień, 
iż fakt taki nie miał miejsca. Wiadomość informatora została w tej sytuacji zweryfikowana negatywnie. Redakcja jak 
przyznaje w artykule pt. „Do sprostowania ZS nr1” nie podjęła próby potwierdzenia informacji w inny jeszcze sposób.

 Tego samego dnia jednak, tj. 12 marca 2012 r., na forum Portalu Informacyjnego „Jasnet” opublikowany 
został artykuł pt. „Marycha w szkole?”. Już użycie wspomnianego tytułu publikacji opatrzonego znakiem zapytania 
sugeruje, że w szkle mogło jednak dojść do ujawnienia przypadku zażywania przez uczniów narkotyku. Sama redakcja 
w publikacji z dnia 20 marca 2012, przyznaje, iż uzyskana w dniu 12 marca informacja „nie musi być prawdą”. Z treści 
tego samego materiału prasowego wynikać zdaje się, iż nawiązanie kontaktu z dyrektorem szkoły służyć miało właśnie 
m.in. ewentualnemu „stwierdzeniu nieprawdziwości” uzyskanej przez redakcję informacji. W opisanym stanie dziwić 
tylko może, iż redakcja podjęła decyzję o opublikowaniu materiału, w którym sugeruje, iż ujawniono w szkole fakt 
palenia przez uczniów marihuany. Nastąpiło to wobec jednoznacznej informacji statutowego organu szkoły, iż fakt taki 
miejsca nie miał, a więc po negatywnej weryfikacji dostarczonej redakcji informacji. Już sama sugestia, iż w szkole 
mogło dojść do opisanego zdarzenia, wywołać musiało zaniepokojenie nie tylko w społeczności lokalnej, ale przede 
wszystkim rodziców i opiekunów uczniów uczęszczających do szkoły. Sama sugestia, iż w szkole doszło do zdarzenia, 
które w rzeczywistości nie miało miejsca w sposób oczywisty naruszyła dobra osobiste szkoły, a uściślając jej dobre imię. 
Jak przyznaje się w artykule pt.: „Marycha w szkole?” redakcja miała przy tym świadomość iż, nieprawdziwa informacja 
może stanowić „próbę zniesławienia jastrzębskiej szkoły”. Mimo tego, redakcja podjęła decyzję o wyemitowaniu 
materiału prasowego zawierającego niesprawdzoną i nieprawdziwą informację, naruszającą dobra osobiste szkoły.

Podkreślić należy, iż nigdy nie doszło za kadencji obecnie urzędującego dyrektora do sytuacji, w której 
miałyby być przekazywane jakimkolwiek instytucjom, w tym przedstawicielom mediów, nieprawdziwe informacje 
o życiu szkoły, w tym o zjawiskach negatywnych. Dlatego niedopuszczalne w zaistniałych okolicznościach pojmujemy 
stwierdzenie „my nie byliśmy w stanie rozsądzić, kto mówi nieprawdę”. W tym stwierdzeniu redakcja poddaje w wątpli-
wość, iż udzielona w dniach 12 marca 2012 r. przez wicedyrektora szkoły i potwierdzona w dniu 13 marca 2012 r. przez 
dyrektora szkoły  informacja jest prawdziwa, czyli w istocie zarzuca im kłamstwo. Podniesiony przez redakcję zarzut 
narusza dobra osobiste zarówno szkoły jak i wymienionych w zdaniu poprzedzającym osób.

 W artykule „Marycha w szkole?”, pod którym nie podpisał się żaden dziennikarz, zawarte jest kolejne 
stwierdzenie, które w sposób oczywisty narusza dobra osobiste szkoły. Publikacja zakończona zostaje wypowiedzią: 
„A więc próba zniesławienia jastrzębskiej szkoły, czy chęć zamiecenia pod dywan groźnego faktu?” W zdaniu tym redak-
cja zawarła kolejny nieprawdziwy zarzut wobec szkoły. Zarzuca mianowicie organom szkoły, iż  nie dopełniły obowią-
zków nałożonych na nie przepisami prawa. Redakcja dokonuje prostego zestawia niesprawdzonej  informacji, która 
w tych okolicznościach ma wymiar nie większy od plotki, z oficjalną informacją udzieloną przez powołany zgodnie 
z przepisami prawa organ szkoły publicznej. Wiarygodność obydwu informacji, jest w ocenie redakcji równorzędna. 
Podobnie i w tym przypadku konieczne staje się stwierdzenie, iż za kadencji obecnie  urzędującego dyrektora szkoły, nie 
miała miejsce sytuacja, w której problemy wychowawcze były załatwiane w sposób, jak to określa redakcja, poprzez 
„zamiatanie pod dywan”.

Reakcją na nieuprawnione sugestie redakcji co do faktów, które w rzeczywistości nie miały miejsca jest 
szereg negatywnych komentarzy internautów, które w ten sam sposób naruszają dobra osobiste szkoły. Z własnych 
obserwacji wiadomym nam jest, iż redakcja ma techniczną możliwość tzw. Moderacji komentarzy internautów oraz, że 
z takiej możliwości korzysta odmawiając publikacji komentarzy sprzecznych z regulaminem. Niezrozumiałe w tej sytuacji 
jest zachowanie redakcji, która publikuje komentarze zawierające niesprawdzone pomówienia. Komentarze części 
internautów w tych warunkach są efektem wyłącznie sugestii samej redakcji o rzekomym ujawnieniu faktu zażywania 
przez uczniów narkotyków i niewłaściwej reakcji dyrektora szkoły na zdarzenie, które miejsca nie miało. Znamienne, iż 
publikując niepodpisane imiennie, a zwierające pomówienia komentarze, redakcja narusza pkt.4 własnego regulaminu.

 W kolejnym dniu tj. 13 kwietnia 2012 r. redakcja opublikowała kolejny artykuł pod tytułem „Piszecie 
nieprawdę”. W artykule opublikowano wypowiedź dyrektora szkoły, który potwierdza przekazaną redakcji dzień 
wcześniej informację, iż zdarzenie polegające na ujawnieniu zażywania w szkole narkotyków przez uczniów nie miało 
miejsca. Z materiału prasowego jednoznacznie wynika, iż o przebiegu incydentu, który nie polegał na paleniu przez 
uczniów marihuany, zostały poinformowane zarówno organ prowadzący szkołę, jak i Policja. Wypowiedzi przedstawicieli 
szkoły jednoznacznie podważają, podniesiony przez redakcję dzień wcześniej zarzut o rzekomym „zamiataniu sprawy 
pod dywan”. Przeciwnie, wypowiedzi tych osób potwierdzają, iż szkoła postąpiła zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie normami, w tym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
Mimo, iż dzień wcześniej redakcja podniosła publicznie nieprawdziwy zarzut, zarzut ten nie zostaje w żaden sposób 
sprostowany. Mało tego, dnia 20 marca 2012 r w kolejnej publikacji pt. „Do sprostowania ZS nr 1” wielokrotnie użyto 
wypowiedzi, które mają świadczyć o rzekomym „tuszowaniu sprawy” lub zamiennie o „zamiataniu pod dywan”. 
Wypowiedzi te wypada przytoczyć: „lub stwierdzić tuszowanie sprawy”, „czy chęć zamiecenia pod dywan tak groźnej 
sprawy”, „winowajcą będzie nie ten, kto jest winny zaniedbań albo tuszowania”, „jeśli robi się z tego tematu publiczne 
tabu i podobne przypadki tuszuje”, „zamiatając ją pod dywan”. W materiale prasowym z dnia 20 marca 2012 r. redakcja 
nieprawdziwy zarzut podnosi ponownie tyle, iż ze znacznie większym natężeniem. Redakcja nie podaje przy tym 
żadnych okoliczności faktycznych, które by zarzut miały potwierdzić. Przeciwnie, z kolejnego materiału prasowego 
opublikowanego 26 marca 2012 r. pt. „A więc jak było?” wynika, iż redakcja w dacie publikacji artykułu pt. „Do spro-
stowania ZS nr 1” była w posiadaniu informacji, która potwierdzały bezzasadność zarzutu. Już bowiem dnia 15 marca 
2012 r. redakcja uzyskała od organu prowadzącego szkołę dokument, w którym dyrektor szkoły informuje tenże organ 
o przebiegu zdarzenia z dnia 12 marca 2012 r. Dokument potwierdza więc prawdziwość informacji udzielonej w dniu 
zdarzenia redakcji przez wicedyrektora szkoły i potwierdzonej  dnia następnego przez dyrektora szkoły. Dnia 15 marca 
2012 r. redakcja podjęła też  skuteczną próbę kontaktu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkoła. 
Z wypowiedzi udzielonej redakcji przez przedstawiciela tego organu wynika, iż został on  poinformowany o zdarzeniu. 
Nadto z materiału prasowego z dnia 26 marca 2012 roku wynika, iż już 19 marca 2012 r. redakcja uzyska la informację od 
Policji o prowadzeniu przez nią czynności sprawdzających w rozumieniu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
Wypowiedź Policji potwierdza, że już w dniu zdarzenia organy szkoły były w kontakcie z Policją.

Wskazane fakty jednoznacznie potwierdzają, iż dyrektor szkoły dopełnił swoich obowiązków, 
a wielokrotnie podnoszony w materiale prasowym z dnia 20 marca 2012 roku zarzut nie jest prawdziwy. W świetle zebra-
nego, a następnie opublikowanego przez redakcję materiału dowodowego, zarzuty pod adresem szkoły o rzekomym 
„tuszowaniu sprawy”, w naszej ocenie, podawane są z pełną świadomością ich nieprawdziwości. W tym stanie rzeczy, 
dochodzimy do przekonania, iż dobra osobiste szkoły naruszane są przez redakcję w sposób umyślny i celowy. Wobec 
powtórzenia zarzutów w warunkach, gdy zgromadzony materiał dowodowy przeczył ich prawdziwości, doszło w mojej 
ocenie, nie tylko do świadomego naruszenia dóbr osobistych szkoły, ale również pomówienia osób dyrektora i wice-
dyrektora szkoły, o zachowanie mogące ich narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu i zajmo-
wania stanowiska.

Dnia 20 marca 2012 r. redakcja opublikowała sprostowanie dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Jastrzębiu-
Zdroju do artykułu z dnia 12 marca pt. „Marycha w szkole?”. Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo prasowe „tekst 
sprostowania nie może być komentowany w tym  samym numerze lub audycji”. Dopuszczalne, w obowiązującym stanie 
prawnym, jest jedynie opublikowanie przez redakcję prostej zapowiedzi polemiki lub wyjaśnień do sprostowania. 
Opublikowanie sprostowania wbrew m.in. podanym warunkom, stanowi z mocy art.46 ust.1 ustawy Prawo prasowe 
czyn zabroniony pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku, gdy pokrzywdzonym nie jest osoba fizyczna, 
czyn ten ścigany jest z urzędu. Sprostowanie zawiera odniesienie do faktów zdaniem prostującego nieprawdziwych i nie-
ścisłych. Zamierzeniem ustawodawcy było m.in. by czytelnik, bez dodatkowej oceny dokonywanej przez redakcję i 
wywoływanych w ten sposób sugestii, mógł we własnym zakresie dokonać oceny rozbieżnych faktów i ich wiarygod-
ności. Tymczasem, jak przyznaje redakcja w materiale pt. „A więc jak było?” komentarz redakcyjny do sprostowania  
zatytułowany „Do sprostowania ZS1” opublikowany został „zaraz” po opublikowaniu sprostowania. Co istotne, 
komentarz do sprostowania w pierwszym dniu publikacji, a więc dnia 20 marca 2012 r. opublikowany został 
bezpośrednio pod tekstem sprostowania. Dopiero tego samego dnia , w godzinach wieczornych lub następnego dnia w 
godzinach rannych, publikacja wraz  z komentarzami internautów przeniesiona został na odrębną podstronę. Komen-
tarz redakcyjny do sprostowania w sposób oczywisty opublikowany został wbrew  przepisowi art. 32 ust. 6 ustawy 
Prawo prasowe. Nie wiadomo jaki cel przyświecał redakcji, która dokonała wspomnianego zabiegu. Redakcja faktu tego 
nie tłumaczy. Jedynym racjonalnym wytłumaczeniem zaistniałej sytuacji wydaje się to, iż redakcja nie chciała  dopuścić, 
by cel wspomnianego wyżej zakazu, został osiągnięty. Redakcja nie chciała, w naszej ocenie, dopuścić do bezstronnej 
oceny czytelnika prostowanych przez szkołę nieprawdziwych faktów, zamieszczonych w poprzedzającym materiale 
prasowym. Faktem pozostaje, co wyżej wspomniano, iż komentarz redakcyjny do sprostowania, stanowi moment kulmi-
nacyjny naruszania dóbr osobistych szkoły. Reakcją na rzeczowe i odnoszące się do  faktów sprostowanie dyrektora 
szkoły, jest wielokrotne podniesienie tego samego zarzutu.

W publikacji z dnia 26 marca 2012 r. pt. „A więc jak było?” redakcja dwukrotnie podnosi zarzut, iż 
dyrektor i wicedyrektor szkoły „zastrzegły sobie prawo do kontaktowania  się z mediami”. W fakcie tym nie ma nic 
nadzwyczajnego. Sprostować należy tylko, iż dyrektor i wicedyrektor nie musiały niczego zastrzegać. Zgodnie z art. 11 
ust.2 ustawy Prawo prasowe, obowiązek udzielania informacji prasie spoczywa na kierowniku jednostki organizacyjnej 
lub jego zastępcy oraz rzeczniku prasowym. Media mają zapewnione prawo swobodnego kontaktu z pracownikami 
szkoły, w tym z nauczycielami. Jednak dyrektor  szkoły lub jego zastępca, nie może zobowiązywać pracowników do 
udzielenia mediom informacji. Udzielenie lub odmowa udzielenia informacji jest przejawem suwerennej decyzji praco-
wnika. Redakcja, jak przyznaje w publikacji z dnia 26 marca 2012 r., miała zresztą możliwość rozmowy z dwoma nauczy-
cielami zatrudnionymi w szkole, którzy posiadają  widzę o przebiegu incydentu i sposobie reakcji szkoły. Ci jednak odmó-
wili rozmowy z redakcją, do czego mieli prawo, bowiem na nich nie spoczywa obowiązek z art. 11 ust.2 ustawy Prawo 
prasowe. Przypomnieć wypada, iż w sprawie prowadzone są czynności sprawdzające w rozumieniu ustawy o postę-
powaniu w sprawach nieletnich. Z  odpowiednim zastosowaniem przepisów Kodeksu postępowania karnego, czynności 
sprawdzające toczą się  z wyłączeniem jawności. Podobnie z wyłączeniem jawności odbywa się w sądzie dla nieletnich 
posiedzenie w sprawach opiekuńczo wychowawczych. Pracownicy szkoły, nie wyłączając dyrektora i wicedyrektora, 
mają obowiązek udzielić wszelkich wyjaśnień organom właściwym w tych sprawach, a więc Policji i sądowi dla nieletnich. 
Z obowiązku tego pracownicy szkoły się wywiązują i będą wywiązywać. Ujawnienie do wiadomości publicznej informacji 
z toczącego się postępowania może narazić pracowników na odpowiedzialność karną, jak i dyscyplinarną. Informacje 
podane redakcji na tym etapie, są  wystarczające dla sprostowania nieprawdziwych faktów i zarzutów. W celu uzyskania 
informacji o przebiegu zdarzenia, redakcja może zwrócić się do organów właściwych w sprawie, a więc  do Policji i sądu 
dla nieletnich, które są władne ocenić, które fakty na obecnym etapie postępowania mogą zostać ujawnione, a które nie.

Z umocowania Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 
w Jastrzębiu-Zdroju

Prezentowany tekst zachowuje styl gramatyczny z oryginału

Ufff! Już myśleliśmy, że sprawa narkotyków w Jedynce przy-
schła a szkoła zajęła się maturami i nowym naborem, a tu bum! 
Szkoła idzie na wojnę! Nie, nie z użytkownikami, czy dilerami nar-
kotyków, bo przecież takich tam nie ma, a z nami. Otrzymaliśmy 
więcej niż obszerny list jej pełnomocnika (czytaj obok), wymie-
niający szereg przestępstw, których się wobec niej dopuściliśmy, 
wraz ze srogimi żądaniami, a jeśli nie, to…! Zaiste lista tych prze-
stępstw jest oszałamiająca! Począwszy od tego, że opublikowa-
liśmy otrzymaną informację o ujawnieniu przypadku zażywania 
narkotyków w szacownej, dotąd nieskalanej (?) ZS1 aż - o zgro-
zo! - do nieprzyjęcia, bez wątpliwości i mrugnięcia okiem, do-
gmatu o prawdomówności i prostolinijności dyrekcji szkoły. Co 
gorsza - za naszą kilkuzdaniową publikacją pojawiły się „oszczer-
cze i szkalujące” komentarze naszych czytelników, nie tylko ją   
potwierdzające ale jeszcze podające dodatkowe, oczywiście wy-
ssane z palca, szczegóły. A wystarczyłoby, żeby wicedyrektor 
Targiel w pierwszej informacji podała, ze incydent miał miejsce 
i jest badany, a nie zaprzeczyła temu faktowi i poszła w zaparte, 
wciągając w to inne czynniki swej placówki.  Czy na pewno w do-
brym interesie szkoły?

Nie będziemy się zagłębiać tutaj w uczone, prawnicze wywo-
dy pełnomocnika szkoły, ani z nimi polemizować, nie będziemy tu 
nikogo zanudzać i zostawimy sobie tą wątpliwą przyjemność, kie-
dy staniemy przed obliczem wysokiego sądu, który o wiele bar-
dziej kompetentnie   będzie w stanie je rozważyć. Nasz pogląd na 
całą sprawę przedstawiliśmy w poprzednich publikacjach. Bar-
dziej zaskakująca jest dla nas zaciętość obrony „wizerunku” 
szkoły i to na kilku płaszczyznach, bo i protest 48 nauczycieli, 
i oświadczenie Rady Rodziców w osobie jej przewodniczącego, 
no i teraz wywody, odnoszące się do oburzającego pogwałcenia 
przez nas rozlicznych paragrafów, mających zapewnić z założe-
nia nieomylność i prawość działaczy publicznych, w tym przy-
padku nauczycieli. I bynajmniej nie chodzi o to, że to my paliliśmy 
narkotyki w szkole ale, że o tym napisaliśmy! Bo przecież nie do 
pomyślenia jest, że w tej szkole mogłoby się coś niecnego 
wydarzyć, a co już dopiero, żeby o tym pisać! I nic to, że każda 
szkoła ma podobne problemy i sami uczniowie to szczerze przy-
znają, że świat wokół nas wcale idealny nie jest. Ale do ZS1 (pod 
tym kierownictwem) się to przecież nie odnosi! 

Z incydentem „rzekomego” palenia narkotyków szkoła 
poradziła sobie błyskawicznie, po prostu uznając że go nie było. 
Natomiast ruszyła ponownie do ciężkiego i pewnie już długo-
trwałego boju o swój nieskazitelny wizerunek, i to nie przeciwko 
potencjalnym zagrożeniom młodych ludzi (to załatwią poga-
danki) a przeciw nam, pismakom bez czci i wiary, którzy ośmielili 
się tą nieskazitelność podważyć. Bo przecież dbanie o właściwy 
wizerunek nie polega na zademonstrowaniu zdecydowanych 
działań przeciwko rozmaitym patologiom, tak niestety obecnym 
ostatnio wśród młodych ludzi, a walce z tymi, którzy to pokazują, 
o tym mówią. A jak się problemu nie dostrzega i o nim nie mówi, 
to go po prostu nie ma. Oczywiście nie dotyczy to ZS1, bo tam 
przecież żadnych patologii nie ma.  

Nie usuniemy tekstów, zajmujących się tą, tak ważną spo-
łecznie sprawą, nie zablokujemy komentarzy zaniepokojonych 
i zatroskanych czytelników. Z pokorą poddamy się osądowi wy-
miaru sprawiedliwości, gotowi bronić prawa do wolności głosu 
i opinii,  i niech to on sprawdzi, czy to my naruszyliśmy interes 
społecznym, czy też osądzi postawę moralno-etyczną dyrekcji 
szkoły, co do której, a nuż co niektórzy mogliby mieć wątpliwości. 
Szkoła domagając się od nas stanowczo zamieszczenia jej przy-
toczonego tu komentarza, (a nawet ponaglając nas o to!), 
jednocześnie żąda usunięcia i  niedopuszczania komentarzy kry-
tycznych wobec niej! Zaiste, ciekawa to moralność i etyka, i za-
prawdę godna nauczania. 

autor: Eugène Delacroix

Już wkrótce w jastrzębskich szkołach pojawią się nowe 
sprzęty elektroniczne. Placówki mogą zostać doposa-
żone w laptopy, netbooki, tablety, palmtopy, tablice mul-
timedialne czy wyświetlacze. Wszystko za sprawą proje-
ktu "Cyfrowa szkoła".

Jak informuje Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju, pro-
gram ten ma na celu rozwijanie kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych. "W jego ramach samorządy mogą liczyć na 
wsparcie finansowe na wyposażenie szkół w nowocze-
sny sprzęt." - wyjaśnia Katarzyna Wołczańska, rzecznik 
prasowy jastrzębskiego magistratu.

Program „Cyfrowa szkoła” będzie realizowany w formie 
pilotażu do sierpnia 2013 roku, a możliwość otrzymania 
finansowego wsparcia uzyska około 380 szkół podsta-
wowych, wybranych spośród wszystkich, które zgłosiły 
chęć udziału. Program ten skierowany jest do uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III ogólnokształ-
cących szkół muzycznych I stopnia. Na chwile obecną 
wnioski o dofinansowanie sprzętu złożyły Szkoły Podsta-
wowe Nr 4, 5, 6, 9, 10, 19 oraz Zespoły Szkół Nr 10 i 12. 

Aby móc ubiegać się o środki na dofinansowanie, miasto 
musi zagwarantować minimum 20% wkładu własnego. 
Zważywszy, że całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 
ponad 1,3 mln złotych, w budżecie miasta zabezpieczo-
no na ten cel ponad 320 tysięcy złotych.

Kwestie tzw. podatku śmieciowego, remontu osiedlo-
wych ulic i parkowania pod Urzędem Miasta. To między 
innymi tym kwestiom poświęcone było czwartkowe, 26 
kwietnia, spotkanie z mieszkańcami osiedla Arki Bożka. 
Ci ostatni pytali, „dlaczego – jeśli chce się wyrabiać 
w obywatelach nawyk segregowania śmieci – tak mało 
jest przeznaczonych do tego celu pojemników”. Jak 
ripostowała Maria Pilarska, naczelnik Wydziału Infra-
struktury Komunalnej i Inwestycji, „obowiązek zadbania 
o kosze należy do zarządcy, czyli w ich przypadku wła-
ściwej spółdzielni mieszkaniowej”. Co się tyczy stanu, 
w jakim znajdują się ulice na osiedlu – tutaj dobrą wia-
domość dla mieszkańców miał wiceprezydent Krzysztof 
Baradziej. „Już niebawem wymieniona zostanie nawie-
rzchnia na 500-metrowym odcinku ulicy Zielonej. Wła-
śnie jesteśmy na etapie rozstrzygania przetargu” – mó-
wił. I wreszcie parking przed jastrzębskim magistratem. 
Tutaj urzędnicy zaprezentowali pomysł, który już nieba-
wem ma ujrzeć światło dzienne. „Każdy petent, chcący 
załatwić sprawę w urzędzie, przed wjazdem na parking 
dostanie bilecik. Będzie on go uprawniał do mniej więcej 
godzinnego postoju. Po tym czasie korzystanie z parkin-
gu będzie płatne. Zapewniam państwa, że nikomu nie 
będzie się opłacało zostawić tam samochodu na całą 
noc" – przekonywał Krzysztof Baradziej.
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Jarosław Zagórowski, prezes JSW, został 
uhonorowany prestiżowym wyróżnie-
niem Manager Award, przyznawanym 
przez Wydawnictwo Business Magazine 
Manager. Uroczystość odbyła się 26 
kwietnia 2012 roku na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.

Nagroda została przyznana za przepro-
wadzenie w imponującym tempie naj-
większego debiutu giełdowego ostatnich 
lat, jakim było upublicznienie Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej. Zdaniem jury Ja-
rosław Zagórowski udowodnił, że górnic-
two może być branżą nowoczesną, kon-
kurencyjną na globalnym rynku i przyno-
szącą zyski. Doceniono znaczące akwi-
zycje w strategicznych dla branży seg-
mentach koksowym i energetycznym, 
ambitny program inwestycyjny, jaki pro-
wadzi Spółka, oraz rekordowe w historii 
firmy wyniki, stanowiące niemal trzy 

O włos ze śmiercią minęła się lokatorka 
jednego z mieszkań przy ulicy Kusociń-
skiego w Jastrzębiu-Zdroju. Tam bowiem 
wczoraj wezwanie dostała Straż Pożarna.

Jak informuje mł. bryg. Mirosław Jura-
szczyk "Wczoraj otrzymaliśmy zgłoszenie 
o pożarze w budynku wielorodzinnym 
przy ulicy Kusocińskiego. Kiedy zastępy 
przyjechały na miejsce, z mieszkania wy-
dobywał się dym. Za pomocą drabiny, 
strażacy przez okno weszli do mieszkania 
na trzecim piętrze. Okazało się, że pożar 
jeszcze nie wybuchł, a przyczyną dużego 
zadymienia był pozostawiony na ogniu 
garnek z potrawą. Podczas akcji zauwa-
żono w mieszkaniu leżącą starszą kobie-
tę. Była ona nieprzytomna. Po przenie-
sieniu jej do bezpiecznego pomieszcz-
enia, strażacy sprawdzili tętno poszkodo-
wanej. Okazało się one bardzo, bardzo 
niskie”

Przyczyną utraty przytomności było naj-
prawdopodobniej przebywanie w zady-
mionym pomieszczeniu. W oczekiwaniu 
na Pogotowie Ratunkowe strażacy podali 
starszej kobiecie tlen, po którym na 
szczęście odzyskała przytomność. Zosta-
ła jednak przekazana pod opiekę ekipy 
z Pogotowia Ratunkowego. Nietrudno 
jednak zgadnąć, że gdyby nie szybka in-
terwencja, to skutki zapomnianej potra-
wy mogłyby być tragiczne.

czwarte zysków całego polskiego gór-
nictwa.

"Jarosław Zagórowski cieszy się na rynku 
opinią człowieka o żelaznych zasadach 
i wyjątkowych kompetencjach. Rok 2011 
był bez wątpienia jego rokiem. Pokazał, 
że jest sprawnym menedżerem i śmiałym 
liderem, który wizje zamienia w rzeczy-
wistość" – podkreślił w uzasadnieniu 
Piotr Cegłowski, redaktor naczelny „Ma-
nagera”.

Celem Manager Award jest wyróżnianie 
wybitnych menedżerów działających na 
polskim rynku i prezentowanie osiągnięć 
firm, którymi zarządzają. Laureaci na-
gród są wyłaniani z grona kilkuset mene-
dżerów ze świata biznesu i kultury. Wy-
boru dokonuje jury reprezentujące śro-
dowisko biznesu i mediów oraz inter-
nauci.

Przy pawilonie administrowanym przez 
Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową przy 
ul. Katowickiej (Kaktus, Akrybia - Księ-
garnia, Poczta Polska, JSS Znajomy) 
w dalszym ciągu nie jest bezpiecznie. 
A mamy na myśli teren wokół obiektu, 
który winien pełnić rolę deptaku, małego 
rynku. Pomimo naszych licznych inter-
wencji, oznakowania, monitach w Sraży 
Miejskiej nie jest sposobem, aby w tym 
miejscu ograniczyć ruch samochodowy. 
Przez pewien czas było bezpiecznie, ale 
niestety nie na długo. 

Zwracają się w tej sprawie do nas mie-
szkańcy. Oczywiście chcemy zareagować 
i być może wskazać Górniczej Spółdzielni 
Mieszkaniowej rozwiązanie tego pro-
blemu, które w zdecydowany sposób 
ograniczy swobodny ruch samochodowy 
do niezbędnego minimum np. postój po-
jazdu na czas rozładunku. 

Aby ograniczyć swobodny ruch samo-
chodowy w tym miejscu proponujemy 
dodatkowo zamontować betonowe ogra-

niczniki przy drodze przy samym wjeź-
dzie i od rogu pawilonu - oczywiście z po-
zostawieniem wjazdu odpowiedniej szer-
okości oraz oczywiście zamontować zna-
ki z informacją o możliwości postoju tylko 
na czas rozładunku (dotyczy dostawców 
towarów do lokali handlowych). Ten bar-
dzo ograniczony ruch winien odbywać się 
tylko w jednym kierunku co też miałoby 
wpływ na bezpieczeństwo. 

Wystosujemy do GSM oficjalne pismo 
w przedmiotowej sprawie jak również do 
Straży Miejskiej i Urzędu Miasta, aby 
wprowadzić odpowiednie rozwiązania 
zgodnie z prawem i obowiązującymi 
przepisami - tak całą sprawę opisuje Nor-
bert Małolepszy. 

Trzeba sobie zdawać sprawę, że ten dep-
tak - mały rynek powinien być miejscem 
bezpiecznym. To w tym miejscu widzimy 
rodziców, dziadków uczących swoje dzie-
ci jazdy np. na rowerze, to tutaj mie-
szkańcy czy to starsi czy młodsi space-
rują i chcą czuć się bezpiecznie. 

Jarosław Zagórowski
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Coraz cieplejsze dni nie pomagają uczniom w wy-
tężonej nauce. Każdy myśli tylko o tym, aby po-
siedzieć na słońcu, myśląc o niebieskich mig-
dałach i zbliżających się wakacjach. Jednak oka-
zuje się, że nie wszyscy. Młodzież z ZS nr 3 pamię-
tała, że kwiecień to szczególny miesiąc i postano-
wili to uczcić.

W murach Zespołu Szkół nr 3, 27 kwietnia odbyła 
się akademia, mająca na celu upamiętnienie Sy-
biraków. Dlaczego zorganizowana została akurat 
w kwietniu? Ponieważ jak powiedziała Beata Ma-
jewska, nauczyciel historii z ZS nr 3, kwiecień jest 
miesiącem pamięci narodowej. Uczniowie co ro-
ku, z tej okazji, przygotowują uroczysty apel. 
W tym roku wybór padł na uczczenie pamięci 
tych, którzy zostali zesłani na Sybir. W ramach 
piątkowej akademii, młodzież przygotowała pro-
gram artystyczny, w skład którego wchodziły za-
równo pięknie wykonane pieśni, inscenizacje te-
atralne oraz informacje o tym, jak wyglądało ży-
cie zesłanych na srogą Syberię. Na widowni nie 
mogło więc zabraknąć prezesa Związku Sybir-
aków, Oddział Jastrzębie Zdrój Ryszarda Czer-
neckiego.

Nadzór nad przygotowaniami piątkowego wyda-
rzenia artystycznego pełnili Monika Czulak, Kse-
nia Szymaniec oraz Beata Majewska, która 
stwierdziła, że uczniowie bardzo chętnie biorą 
udział w przygotowaniach do tego typu uroczy-
stości.

Słów kilka o historii...

„Działo się dnia 11 lipca 1948 r. 
w dniu poświęcenia remizy stra-
żackiej i motopompy ufundowa-
nych dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jastrzębiu-Zdroju” – tak 
oto brzmi cytat z Księgi Pamiąt-
kowej, do której dokładnie 64 la-
ta temu wpisano kronikę jastrzę-
bskiej jednostki. Jak do tej pory 
jest ona może nie jedynym, ale 
na pewno cennym źródłem infor-
macji o OSP Jastrzębie-Zdrój. 
Dodajmy raz jeszcze z kronikar-
skiego obowiązku – minęło do-
kładnie sto lat od powołania tej 
ostatniej. Zresztą, wspomina 
o tym Księga, nadmieniając już 
na samym początku: „Stowa-
rzyszenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju zostało założone 
w 1912 r. przez ob. Tyrka Ernesta”. Zaraz potem 
pojawia się informacja o trudnych początkach 
tutejszych ochotników. „Z powodu nieposiadania 
dostatecznego sprzętu strażackiego działalność 
Stowarzyszenia ograniczała się jedynie do mu-
sztry” – dowiadujemy się z Księgi Pamiątkowej. 
Pierwsze lata działalności jastrzębskich stra-
żaków nie należały więc do najłatwiejszych, tym 
bardziej, że już wkrótce wybucha I wojna świa-
towa. I tutaj po raz kolejny nieoceniona okazuje 
się Księga, odtwarzając z mozołem, co działo się 
wtedy ze Stowarzyszeniem: „Wojna światowa 
w latach 1914-1918 zahamowała tok pracy tak, 
że w latach 1918 do 1922 Stowarzyszenie prakty-
cznie nie istniało. Jedynie istniały straże dwor-
skie, które były jako tako wyposażone w sprzęt 
przeciwpożarowy”. Ale już we wspomnianym 
1922 roku dzielni strażacy odradzają się niczym 
Feniks z popiołów. Aż prosi się o kolejny cytat. 
„Działalność tut. Straży Pożarnej została reakty-
wowana w 1922 r. przez nauczyciela ob. Pawelca 
Wilhelma. Członków zapisało się wtenczas 23” – 
nasza ciekawość zostaje znów zaspokojona. 20-
lecie międzywojenne to nie tylko gaszenie poża-
rów przez członków OSP Jastrzębie-Zdrój, ale 
także... Mówi o tym następujący cytat: „Działal-
ność Stowarzyszenia nie ograniczała się do ćwi-
czeń i czynności związanych ściśle z celami Sto-
warzyszenia, lecz także do kulturalno-oświato-
wych, jak odegranie przedstawień amatorskich 
i innych rozrywek o charakterze społecznym”. Ko-
lejna wojna światowa i okupacja oznaczały cen-
zurę w działalności ochotników, którzy musieli 
zawiesić swoją działalność. Okres po 1945 roku 
otwiera kolejną kartę w historii Stowarzyszenia. 

I tym razem strażakom udaje się stanąć na no-
gach: „Okupacja i działania wojenne zrobiły 
wielkie spustoszenia, jak w szeregach starych 
działaczy, tak i w sprzęcie. Okres od 1945 r. do 
obecnej chwili był okresem ogromnego wysiłku w 
kierunku wyposażenia Straży Pożarnej w nieod-
zowny sprzęt”. Na tym w zasadzie kończą się te 
znamienne zapiski. Aby odtworzyć dalsze losy 
OSP Jastrzębie-Zdrój, zwróciliśmy się z prośbą 
o pomoc do Wojciecha Piechaczka, szefa jastrzę-
bskich ochotników.

Ten od razu prowadzi nas do lat 70-tych ubie-
głego stulecia. „Siedziba OSP Jastrzębie-Zdrój 
mieściła się wówczas na ulicy 1 Maja. Mniej wię-
cej na początku lat 70-tych pod tym samym adre-
sem 'zakwaterowani' zostają zawodowi strażacy. 
Najpierw był to posterunek jednostki z Wodzisła-
wia, a w 1975 roku już Komenda Rejonowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej” – wspomina. Ta ostania 
data oznaczała de facto początek końca ocho-
tników z Jastrzębia-Zdroju, którzy ostatecznie 
w 1984 roku zawieszają swoją działalność.

… i, rzecz jasna, o teraźniejszości...

Wojciech Piechaczek wskazuje na ciekawą prawi-
dłowość. „OSP Jastrzębie-Zdrój wygasła u boku 
zawodowych strażaków i tam też odrodziła się na 
nowo” – mówi. O czym mowa? O roku 2005. To 
wtedy przy Komendzie Miejskiej PSP w Jastrzę-
biu-Zdroju tutejsi ochotnicy otrzymują drugie, 
a patrząc na ich stuletnią historię, nawet któreś 
z kolei życie. Kolejny szczegól-ny rys tej formacji 
to charakter podejmowanych przez nich działań. 
W błędzie byłby ten, kto upierałby się, że chodzi 

o gaszenie pożarów. Nic z tych 
rzeczy. Prezes jastrzębskiej 
OSP tłumaczy w czym rzecz: 
„Tak naprawdę OSP w Jastrzę-
biu-Zdroju jest kuźnią dla 
przyszłych ratowników ze 
Specjalistycznej Grupy Poszu-
kiwawczo-Ratowniczej To ma, 
zresztą, swoje konkretne 
przełożenie w praktyce. Na 
chwilę obecną 4 przewodni-
ków psów ratowniczych to 
właśnie ochotnicy” – podkre-
śla. 

A jak wygląda współpraca jed-
nostek ochotniczych z zawo-
dowymi strażakami? W ra-
mach odpowiedzi Wojciech 
Piechaczek przywołuje obra-
zek z niedalekiej przeszłości, 

kiedy w Bziu palił się budynek inwentarski. „W su-
mie w akcji uczestniczyło sześć zastępów straży 
pożarnej, w tym – z Bzia i Ruptawy. Zaangażowa-
liśmy wtedy wszystkie nasze siły” – opowiada. 
I zaraz dodaje: „Żeby nie pozostawić miasta bez 
wsparcia choćby jednego wozu strażackiego, po-
prosiliśmy o pomoc ochotników z OSP Jastrzębie 
Górne. Co prawda garażują u nas swój samoc-
hód, ale do pełnej gotowości bojowej potrzebna 
była jeszcze ich fizyczna obecność. I tak też się 
stało”.

Kiedy prezes OSP Jastrzębie-Zdrój mówi o stra-
żakach-ochotnikach nie potrafi uniknąć patosu. 
Zdaje sobie z tego sprawę, ale, jak podkreśla, 
prawda w tym przypadku jest właśnie nieco pate-
tyczna. Zatem, co skłania tych ludzi, żeby robili 
to, co robią? „Zamiłowanie, pasja, chęć niesienia 
pomocy innym. Tak naprawdę bez jednostek 
ochotniczych krajowy system ratowniczo-
gaśniczy miałby problem z funkcjonowaniem, 
szczególnie na wsi" – odpowiada Wojciech Piec-
haczek. Jak podkreśla remizy strażackie nadal 
pełnią ważną funkcję, skupiając wokół siebie lo-
kalne społeczności. To może jeszcze słowo na te-
mat przyszłości ochotników. „Trudno powiedzieć. 
Są prężne ośrodki, jest młody narybek, garnący 
się do tej służby, ale są i takie miejsca, gdzie ta 
przyszłość nie maluje się w jasnych barwach. 
Czas pokaże, jak potoczą się losy jednych i dru-
gich” – mówi.

W tym roku mija dokładnie 100 lat od powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-
Zdroju. To idealna okazja, aby pochylić się nad historią tej formacji i jej dniu obecnym. 
W tym pierwszym pomoże nam bez wątpienia kronika jastrzębskich ochotników. O teraźniej-
szości zaś porozmawiamy z Wojciechem Piechaczkiem – prezesem OSP Jastrzębie-Zdrój.
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Znowu gorąco w szpitalu
 wojewódzkim?
Nie jest dobrze. Podczas spotkania z dyrektor 
szpitala, które odbyło się w dniu 27 kwietnia, 
dowiedzieliśmy się, że trzeba znaleźć ok. 12-16 
mln zł oszczędności, aby zbilansować nasz wynik 
finansowy, żeby w ogóle móc funkcjonować. Pani 
dyrektor przedstawiła nam możliwe rozwiązania. 

Jakie propozycje otrzymaliście?
Pani dyr. Kuczera powiedziała nam, że rozważa 
możliwość ograniczenia etatów do ½ pracowni-
kom części praktycznej Oddziału Rehabilitacji. 
Mieli oni otrzymać wypowiedzenia dotychczaso-
wych umów o pracę z dniem 1 maja, a nowe pod-
pisywać już w innym wymiarze. Udało się nam 
skłonić dyrekcję do odstąpienia od tego zamiaru 
okres jednego miesiąca, w którym będziemy po-
szukiwać satysfakcjonującego nas rozwiązania. 
Kolejną propozycją dyrekcji jest zmniejszenie wy-
nagrodzenia wszystkim pracownikom WSS nr 2 
o 28 proc. 

Czy zgadzacie się na 
przedłożone zmiany?

Nie. Jeśli chodzi o pracowników Części Prakty-
cznej Oddziału Rehabilitacji to jest duże zapo-
trzebowanie na ich usługi. Problem polega na 
tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce za-
płacić za świadczenia już wykonane. Poza tym 
istnieje możliwość, ujęta w statucie naszego 
szpitala, prowadzenia odpłatnych, dodatkowych 
zabiegów rehabilitacyjnych. I taką możliwość 
przedstawiliśmy naszej dyrekcji. 

A co z obniżeniem 
pensji pracowników?

Na chwilę obecną nie ma również naszej zgody 
na tak drastyczne obniżenie pensji pracowników. 
Część z nich, należąca do niższego personelu, nie 
osiąga nawet minimalnej płacy ustawowej. Jeżeli 
chodzi o średni personel to często pensje w tej 
grupie są niewiele wyższe. Dla tych pracowników 
ograniczenie wynagrodzeń blisko o 1/3 byłoby 
poważnym problemem. Rozumiemy, że szpital 
znajduje się w trudnej sytuacji i jesteśmy w sta-
nie rozmawiać z dyrekcją, ale ewentualne rozwią-
zania nie mogą odbywać się tylko i wyłącznie 
kosztem naszych pracowników. 

A macie jakieś inne propozycje?
Należy działać w kierunku dostosowania wyso-
kości kontraktu do rzeczywistych potrzeb szpita-
la. W tej sprawie wystosowaliśmy pismo do Pre-

zydenta RP, wielokrotnie monitowaliśmy w Ślą-
skim Oddziale NFZ oraz w Urzędzie Marszałko-
wskim Województwa Śląskiego. Ponadto jesteś-
my za tym, aby Oddział Rehabilitacji prowadził 
dodatkowe, odpłatne usługi dla pacjentów. Jest 
to możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy. 

Jaka była reakcja Urzędu 
Marszałkowskiego i NFZ?

Jak widać, po sytuacji w jakiej się znajdujemy, 
Urząd nie podjął skutecznych kroków, aby popra-
wić kondycję szpitala, którego przecież jest wła-
ścicielem. A NFZ prowadzi swoją politykę w za-
kresie wysokości kontraktów i nie bierze, jak na 
razie, pod uwagę naszych realnych potrzeb. Sku-
tkiem tego są zaniżone kontrakty, na które musi-
my się godzić, nie mając innego wyjścia. 

Kompromis z dyrekcją jest możliwy?
W naszej sytuacji kompromis jest nieodzowny. 
Musimy znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji dla 
dobra nie tylko pracowników, ale i pacjentów. 

A jeśli przyjdzie wam wybierać 
pomiędzy zwolnieniami grupowymi, 
a obniżeniem wynagrodzeń?

To bardzo trudny i ciężki wybór. Bo jedno i drugie 
rozwiązanie godzi w pracowników. Jeśli trzeba 
będzie podjąć decyzję, to moja organizacja zwią-
zkowa zwróci się do pracowników, naszych czło-

nków. To oni dokonają wyboru, ale muszą mieć 
świadomość konsekwencji, jakie się z tym wiążą. 
Osobiście uważam, że zwolnienia grupowe były-
by najgorszym złem, jakie może się nam przytra-
fić. 

Czyli nie będziecie protestować i stać 
na stanowisku „nie”, bo „nie”?

Nie można stać bezczynnie, ale czasami zamiast 
protestu więcej uda się osiągnąć przedstawiając 
rzeczowe argumenty. Stanowisko „nie” bo „nie” 
ma sensu. Wyboru pomiędzy możliwymi scena-
riuszami muszą dokonać pracownicy. W innym 
przypadku ktoś inny może za nas zdecydować, 
a to już może być dla nas zupełnie niekorzystne. 
Powiem, że w tak trudnej i dramatycznej sytuacji 
trzeba rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”, aby 
później nie żałować zbyt pochopnie podjętych 
decyzji.

Jesteście w stanie sięgnąć po 
najcięższy oręż – strajk?

Decyzję o strajku zgodnie z ustawą podejmują 
pracownicy w referendum. Ale strajk w obecnej 
sytuacji doprowadziłby szpital do ruiny, upadku, 
a przecież nie o to nam chodzi. Nadrzędnym ce-
lem mojego związku jest zachowanie miejsc pra-
cy dla ludzi. I podejmiemy wszelkie działania, 
żeby ten cel osiągnąć. Kiedyś strajki miały sens, 
ale uważam, że dziś nie są dobrym sposobem na 

uratowanie szpitala. Mogą odnieść skutek odwro-
tny od pożądanego. 

Swego czasu załoga strajkowała 
o podwyżki, czy przez to poprawił się 
stan szpitala?

Pieniądze na wzrost wynagrodzeń pochodziły
z budżetu państwa i zostały przyznane na pod-
stawie ustawy. Wtedy były na to środki i nie wpły-
nęło to na pogorszenie finansów. 

Z czego wynika trudna sytuacja 
waszego szpitala?

Przede wszystkim Narodowy Fundusz Zdrowia 
nie zapłacił nam za nadwykonania, czyli usługi 
medyczne, które już zostały przeprowadzone. 
Z tego tytułu NFZ winny jest nam 9-10 mln zł, 
a zobowiązał się do zapłaty tylko 3 mln zł. Właści-
wie nie mieliśmy wpływu na to, aby otrzymać 
więcej. Należy się domyślać, że postawiono szpi-
tal przed wyborem „nie do odrzucenia” i dyrekcja 
nie miała innego wyjścia, jak przyjąć warunki tej 
niekorzystnej dla nas ugody. 
Problem funkcjonowania służby zdrowia dotyczy 
całego kraju. Szpitalom nie płaci się za wykonaną 
pracę. Ale przecież nie można odesłać pacjentów 
z kwitkiem i powiedzieć im, że limit zabiegów już 
się wyczerpał i mają radzić sobie sami. Stąd ta 
trudna, nie tylko dla nas, sytuacja. 
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Szpital znajduje 
się na krawędzi?

Tak, jak w pozostałych największych szpitalach 
wojewódzkich, sytuacja jest zła. Nasz wynik fina-
nsowy jest ujemny. Po prostu wpływy nie pokry-
wają wydatków, związanych z funkcjonowaniem 
naszej placówki. Nasza oferta na świadczenie 
usług medycznych nie została w całości przyjęta 
przez Śląski Oddział Narodowego Funduszu 
Zdrowia (NFZ) – w stosunku do oferty Szpitala 
kontrakt został obniżony o ok. 10 mln zł już 
w 2011 r., sytuacja powtórzyła się w 2012 r.

Jak wygląda wasza 
sytuacja finansowa?

Tylko za rok 2012 przewidywane zadłużenie ma 
wynieść 16 mln zł. Nie mówiąc jeszcze o zadłuże-
niu z pozostałych lat. W sumie całość zobowiązań 
wynosi ok. 40 mln zł. Jak już mówiłam sytuacja ta 
jest wynikiem zbyt niskich kontraktów na wyko-

nywanie usług medycznych, które na przestrzeni 
ostatnich lat otrzymywaliśmy od NFZ. Nie zapła-
cono nam również pełnej sumy za tak zwane nad-
wykonania, czyli usługi medyczne świadczone 
w roku 2011. W wyniku ugody z NFZ mamy za-
pewnione 3,2 mln zł z tego tytułu zamiast ok. 
9 mln zł, tj. 36 proc. 

Dlaczego przyjęliście tak 
niekorzystne warunki ugody?

Ponieważ na te pieniądze czekali nasi wierzyciele. 
Jeślibyśmy się na nią nie zdecydowali to wówczas 
walka o pieniądze byłaby bardzo czasochłonna 
i nie wiadomo, kiedy otrzymalibyśmy te środki. To 
trwałoby w czasie, a pieniądze potrzebne są już 
teraz, aby uniknąć  sądowych nakazów  zapłaty 
i zajęć komorniczych. Z bieżących wpływów wy-
starcza tylko na wypłatę wynagrodzeń i zobowią-
zań publiczno-prawnych. Prawie w ogóle nie pła-
cimy naszym dostawcom.

Czyli jest to dyktat NFZ?
Można to tak ująć. 

A co na to właściciel szpitala, 
czyli Województwo Śląskie?

Ustawa o działalności leczniczej dokonała zasa-
dniczej zmiany w odpowiedzialności finansowej 
za szpitale publiczne. Organy tworzące, czyli głó-
wnie samorządy wojewódzkie i powiatowe mają 
do dyspozycji kilka rozwiązań. W przypadku gdy 
szpital taki jak nasz generuje ujemny wynik fi-
nansowy, może go pokryć z budżetu wojewódz-
twa i dalej prowadzić na dotychczasowych zasa-
dach. Inna możliwość to likwidacja placówki. 
A trzecia to przekształcenie jej w spółkę prawa 
handlowego. W tym przypadku można ubiegać 
się o finansowe środki rządowe na pokrycie czę-
ści zobowiązać. W grę wchodzi również połącze-
nie szpitali. 

Możliwe są jeszcze 
jakieś oszczędności?

Jeśli chodzi o oszczędności w WSS nr 2 to tu już 
nie mamy wielkiego pola manewru. Bardzo ściśle 
limitujemy wydatkowanie materiałów niemedy-
cznych np. biurowych. Przez trzy lata mieliśmy 
zawieszony fundusz socjalny, liczba pracowników 
jest odpowiednia dla szpitala tej wielkości, co 
nasz. Kilka lat temu obniżono nasze płace o ok. 
100 – 200 zł, zależnie od grupy zawodowej, wy-
powiedziano trzynastą pensję oraz miesięczną 
premię. Wdrożone programy naprawcze jak, np. 
wyłączenie ze struktur Zakładu Diagnostyki 
Laboratoryjnej i Pogotowia Ratunkowego rów-
nież nie przyniosło poprawy sytuacji szpitala.

Pani zdanie na temat ewentualnego 
przekształcenie szpitala w spółkę 
prawa handlowego?

Niezależnie od formy własności szpitala musi 
mieć zapewnioną zapłatę za swoje usługi. Jeśli 
spółka prawa handlowego miałaby zagwaranto-
wane pieniądze za usługi, która świadczy, to 
osobiście nie widzę problemu, chociaż rozumiem 
obawy pracowników przed zmianami. Należałoby 
przy tym zabezpieczyć personel, aby otrzymywał 
adekwatne wynagrodzenie za wykonywaną pra-
cę.

Natomiast przekształcenie szpitala w spółkę pra-
wa handlowego, przy zachowaniu obecnego sy-
stemu finansowania usług medycznych, również 
się nie sprawdzi. Ktoś musi zapłacić za procedury, 
które wykonujemy. Przecież w gospodarce rynko-
wej nie świadczy się usług za darmo. Żadna firma 
nie będzie w stanie wówczas funkcjonować, a co 
dopiero duży szpital. 

A co z dostępnością pacjentów 
do sprywatyzowanych szpitali?

Myślę, że pacjentowi jest wszystko jedno jaką 
formę własności ma szpital, byleby go skutecznie 
i szybko leczył. Należałoby rozważyć wprowadze-
nie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla 
chętnych. Wówczas to ubezpieczyciel regulował-
by rachunki za leczenie. Tak jest w wielu krajach 
i ten system się sprawdza. Może więc i w Polsce 
znalazłby swoich zwolenników. Jednak te decyzje 
są poza nami i znajdują się w gestii parlamentu 
oraz rządu. Pewne jest to, że służba zdrowia 
w obecnej formie jest niewydolna i tak naprawdę 
nie zapewnia szybkiego dostępu do świadczeń 
medycznych. Często pacjenci leczą się prywatnie 
płacąc za to niemałe pieniądze. Bezpłatna służba 
zdrowia, w przypadku poważnych chorób, jest 
tak naprawdę fikcją. 

Maj będzie miesiącem 
przełomowym dla waszego 
szpitala?

Tak, musimy w czasie tego miesiąca podjąć wa-
żne decyzje, które zaciążą na przyszłości naszego 
szpitala, jak i pracowników w nich zatrudnionych. 
Zrobimy wszystko, aby – biorąc pod uwagę realia 
– wywalczyć dla nich możliwie najwięcej. Przed 
nami są bardzo trudne dylematy.
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Czy wiadomo już, 
co będzie z jastrzębskim 
szpitalem?

Na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która 
odbyła się pod koniec kwietnia, z 9 największych 
szpitali województwa wskazano 6 szpitali, które 
ze względu na dużą stratę finansową na swojej 
działalności mogą zostać przekształcone w spół-
kę prawa handlowego. WSS nr 2 znajduje się 
w tej grupie. Jednak do mnie żadna decyzja w tej 
sprawie nie dotarła, więc wnoszę że ostateczne 
decyzje jeszcze nie zapadły. 

A jak Pani widzi 
możliwości rozwiązania 
problemów szpitala?

Po pierwsze nieustannie i uparcie ubiegać się o
 zwiększenie kontraktu z NFZ. Następnie wpro-
wadzić takie zmiany organizacyjne, które pozwo-
lą obniżyć koszty działalności. I bez ustanku mo-
nitorować i analizować zasadność ponoszonych 
kosztów. Sama tych problemów nie rozwiążę, 
dlatego ciągle prowadzimy rozmowy z ordynato-
rami, lekarzami zarządzającymi oddziałami, 
pielęgniarkami oddziałowymi. Wynik tych analiz 
czasem jest bolesny. Tak jest w przypadku m.in. 
oddziału rehabilitacji i fizjoterapii ambulatoryj-
nej, gdzie koszty przekraczają przychody z NFZ
o ponad 100 %, chociaż inne tego typu placówki 
jednak się bilansują. Główną przyczyną jest za-
mrożenie przez  NFZ kontraktu na rehabilitację 
ogólnoustrojową oraz brak odzewu na nasze wie-
lokrotne prośby o ogłoszenie dodatkowego kon-
kursu na rehabilitację neurologiczną, a także nie-
doszacowanie wartości zabiegów rehabilitacyj-
nych. Natomiast my jako szpital podejmowaliśmy 
rehabilitację pacjentów wykorzystując cały swój 

potencjał, efektem jest to, że za rehabilitację 54 
pacjentów tylko za 36 otrzymaliśmy zapłatę i tyl-
ko za część zabiegów rehabilitacyjnych. Niestety 
musimy zareagować na tak ograniczone wyma-
gania NFZ i dostosować się chociaż w jakimś sto-
pniu do wielkości i wymagań kontraktu. Napra-
wdę nie wiem już jak „przekonać/zmusić” Dyre-
ktora NFZ do zwiększenia naszego kontraktu. 
Jednak nie ustaję w staraniach. W połowie maja 
mamy zaplanowane kolejne spotkanie w tej spra-
wie.

O ile pracowników jest 
za dużo na tym oddziale?

Z wyliczeń wynika, że o ok. 50 proc. 
Zarządzenie Prezesa NFZ określa dokładnie: 1 fi-
zjoterapeuta na 10 łóżek, średnio 5 zabiegów 
dziennie przez 6 dni roboczych dla pacjenta w od-
dziale rehabilitacyjnym przez 18 dni, oraz średnio 
5 zabiegów dziennie przez 10 dni w fizjoterapii 
ambulatoryjnej. Takie zasady dotyczą wszystkich 
placówek rehabilitacyjnych. Nasz kontrakt i przy-
chody obliczyć można na 36 łóżek szpitalnych 
i  ok. 19 pacjentów  „dochodzących”  dziennie. 
Na koniec I kwartału 2012 r. zatrudnionych było 
w rehabilitacji 23 rehabilitantów, 22 pielęgniarki 
oraz 3 lekarzy. Znacznie przekraczamy minimalne 
wymogi, co do ilości zatrudnionego personelu, 
jakie stawia NFZ – wymiar ok. 7 etatów  rehabili-
tantów.

I dlatego padła 
propozycja obniżenia 
im etatów o połowę?

W grupie pielęgniarek dokonaliśmy przesunięcia 
na inne oddziały oraz ograniczenia obłożenia 
w czasie, gdy rehabilitacja nie jest wykonywana, 
tj. w soboty, dni świąteczne i w nocy. Trudniej 
znaleźć rozwiązanie dla rehabilitantów. Ponieważ 
nie chcemy schodzić z dobrego poziomu uspra-
wniania w naszym szpitalu, uznaliśmy, że należy 
nadal wykonywać obok rehabilitacji ogólnous-

trojowej także neurologiczną (mimo braku kon-
traktu) i rozpoczynać usprawnianie przez fizjo-
terapeutę, gdy pacjent leczony jest jeszcze 
w innym oddziale. To jednak zapewnia pracę dla 
12 rehabilitantów. Propozycja zmiany etatu na 
½  pozwala uniknąć zwolnień w tej grupie. Uwa-
żam, że to lepsze, niż zwalniać ludzi z pracy i jest 
to rozsądne wyjście z sytuacji. Jednak natra-
fiłam na opór ze strony pracowników rehabili-
tacji związków zawodowych. Rozumiem sprze-
ciw samych pracowników, ale realia są nieubła-
gane i na coś trzeba się zdecydować. Musimy 
znaleźć jakiś kompromis. 

A co z obniżeniem pensji 
o 28 proc. wszystkim
 pracownikom?

Tu doszło do jakiegoś nieporozumienia. Ponie-
waż moje wcześniejsze propozycje przedsta-
wione pisemnie Radzie Pracowników i Związkom 
Zawo-dowym spotkały się ze sprzeciwem, za-
prosiłam je na spotkanie. Poddałam pod dysku-
sję propozycję, która była wcześniej przedsta-
wiona przez pracowników Szpitala, iż jeśli chce-
my działać tak jak dotychczas, tzn. jako szpital 
wielospecjalistyczny, publiczny, bez żadnych 
zmian, to jest to możliwe, ale nie możemy gene-
rować straty. Ponieważ nikt z obecnych na spo-
tkaniu nie zaakceptował takiej alternatywy, więc 
proporcjonalne obniżenie pensji wszystkim pra-
cownikom nie jest w ogóle rozważane. Nie ma 
takiego rozstrzygnięcia. Zaproponowany regu-
lamin wynagradzania nie wprowadza w tym za-
kresie żadnych zmian.

Co w sytuacji, kiedy związki 
zawodowe nie przyjmą żadnej 
z tych propozycji?

Mówimy o propozycjach, które pisemnie przed-
stawiłam stronie społecznej (nie było tam mowy 
o obniżeniu wynagrodzenia wszystkim praco-
wnikom Szpitala) Osobiście nie widzę innych, 
racjonalnych możliwości rozwiązania problemu. 
Jestem otwarta na propozycje - ze strony dzia-
łaczy - w jaki sposób obniżyć koszty funkcjono-
wania naszego szpitala. Wiem, że oczekuję 
niełatwych i niepopularnych decyzji, ale one są 
nieuniknione. Od tego nie uciekniemy. 

Jeżeli zgody ze związkami 
nie będzie, to jaką podejmie 
pani decyzję?

Nadal będę przekonywać do rozwiązań, które 
wynikają z analizy i badania każdej komórki od-
rębnie. Nie jestem też głucha na różne sugestie. 
Nie jestem nieomylna. Nie chcę doprowadzić do 
ograniczania zatrudnienia, tylko dlatego, żeby 
obniżyć koszty. Obok przesłanek co do kwalifika-
cji i umiejętności zawodowych kieruję się także 
względami społecznymi. Ale nie zamierzam 
rezygnować też z przeprowadzenia racjonal-
nych, choć bolesnych działań. Jestem zdetermi-
nowana, ponieważ tylko poprzez takie decyzje 
uda się nam uratować ten szpital. 

Liczy się Pani ze strajkiem?
To byłoby najgorsze rozwiązanie. Sądzę, że to 
doprowadziłoby szpital do ruiny finansowej. 
Wówczas to Zarząd Województwa Śląskiego 
zdecydowałby, co z nami zrobić. W ten sposób 
pozbawilibyśmy się wpływu na nasz los. Apeluję 
do związków zawodowych i pracowników o od-
powiedzialność i rozwagę. Poprzez pochopne 
działania więcej można stracić, niż zyskać. 

Potrafi Pani 
uratować ten szpital?

Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby szpital 
mógł funkcjonować dalej na dotychczasowych 
zasadach. Nadal wierzę w to, że może być spra-
wnie funkcjonującą, nowoczesną lecznicą. Ten 
szpital jest w Jastrzębiu potrzebny. Nie wyobra-
żam sobie, aby go tu nie było. Będę walczyć 
o ten szpital. 

Nie dąży Pani do przekształcenia 
szpitala w spółkę prawa 
handlowego?

Nie. Uważam, że Województwo Śląskie powinno 
być nadal właścicielem naszego szpitala, naj-
lepiej jako samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej (tak jak obecnie). Teraz gwa-
rantujemy status szpitala wielospecjalistyczne-
go, z dobrym zespołem kadry medycznej, z no-
woczesną diagnostyką. I niech tak zostanie. Sa-
mo przekształcenie nie jest rozwiązaniem. Rów-

nież spółka prawa handlowego musi mieć zape-
wnione odpowiednie finansowanie. Takie, które 
zape-wni mu funkcjonowanie. 

Czy ma Pani 
jakiś plan działania?

W części już o nich mówiłam. Przedstawiłam 
propozycję nowego regulaminu wynagradzania 
pracowników. Stawki wynagrodzenia zasadni-
czego, dodatki za pracę w godzinach nocnych 
i w dni świąteczne, wysługa lat pozostają bez 
zmian. Zostaną zniesione tzw. dodatki prefe-
rencyjne za pracę na niektórych oddziałach, do-
datki funkcyjne dla zastępców ordynatora, do-
datki za pracę w sylwestra i wigilię, wysokość 
nagrody jubileuszowej jest na poziomie, który 
przewiduje ustawa. Wypowiedziałam niektóre 
umowy-zlecenia, lub zostało zmniejszone wyna-
grodzenie określone w tych umowach. Analizuję  
zatrudnienie we wszystkich grupach zawodo-
wych. Są przypadki zmniejszenia ilości godzin 
kontraktowych dla lekarzy. Zmniejszyłam ilość 
zmian nocnych i świątecznych w przypadku pie-
lęgniarek, tam gdzie to jest bezpieczne dla pa-
cjenta. Wprowadzimy nowy system parkingowy 
bez obsługi osobowej wraz z rejestracją czasu 
pracy. Reorganizujemy transport, duże oszczę-
dności znalazły się w gospodarce odpadami. 
Prowadzimy wiele działań zmieniających, uspra-
wniających organizację pracy, co w konsekwen-
cji przenosi się na efekt finansowy.  Wystąpili-
śmy także do prezydenta miasta o prolongatę 
podatku od nieruchomości. Już teraz wynajmu-
jemy powierzchnie na terenie szpitala, dla pun-
któw handlowych, czy umożliwiamy odpłatne 
korzystanie z sali operacyjnej niezależnym pod-
miotom medycznym.
 

A dodatkowo płatne 
usługi medyczne?

Niestety nie możemy sobie na nie swobodnie po-
zwolić, bo tego zabrania prawo. Swoje usługi 
możemy sprzedawać w przypadku, gdy NFZ nie  
kontraktuje danej usługi  lub w przypadku gdy 
osoba która chciałaby zakupić usługę nie ma 
wskazania medycznego  na jego wykonanie 
a świadczenie to nie szkodzi tej osobie. Jednak 
są to nieliczne przypadki.

Ile uda się zaoszczędzi 
w wyniku tych działań?

Jest to ok. 2,5 mln zł rocznie. 

Nadal brakuje 
ok. 13,5 mln zł.

Tak, ale liczę na zwiększenie dochodów poprzez 
renegocjację kontraktu z NFZ, jeszcze na ten 
rok. Są realne szanse, aby tak się stało. Liczymy 
na rozpisanie konkursu na rehabilitację neurolo-
giczną, która zapewni nam dodatkowe dochody. 
Rozpoczęliśmy działania zmierzające do zwię-
kszenia ilości łóżek w Zakładach Opiekuńczych.

Przewiduje Pani dokładne 
mierzenie czasu pracy personelu?

Tak. Każdy zatrudniony będzie posiadał dyskiet-
kę, którą trzeba będzie odbijać przy wejściu 
i wyjściu z pracy. Cały system objęty zostanie 
monitoringiem oraz połączony z systemem ka-
drowym i płacowym. Wiem, że postulat tego ty-
pu zgłaszany był od lat. 

Jak Pani zachęci pracowników 
do zaakceptowania tych 
bolesnych cięć?

Walczymy o nasz byt, o nasze istnienie. Ale za-
sady ekonomi są nieubłagane i musimy się do 
nich stosować. Pracownicy powinni zrozumieć, 
że szpital znajduje się na krawędzi i tylko takie 
działania mogą mu pomóc. Czas na stosowanie 
pół-środków już minął. Zresztą na tym etapie to 
już nic nie da. Pamiętajmy również, że WSS nr 2 
nie jest jedynym w regionie, a więc konkurencja 
jest duża. Teraz decyduje się nasze być albo nie 
być. Apeluję do personelu o rozwagę i roztrop-
ność, a do związków zawodowych o konstrukty-
wne rozmowy i współpracę. Maj jest miesiącem, 
w którym podejmiemy najważniejsze decyzje. 
Teraz gra idzie o naprawdę dużą stawkę, której 
losem jest szpital i wszyscy pracownicy z nim 
związani. 
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Nie wiesz co zrobić z wolnym czasem?
Zobacz co możemy Ci zaproponować

więcej na www.jasnet.pl
29 kwietnia

4. CIESZYŃSKI BIEG FORTUNA
Spektakl wg scenariusza i w reżyserii Bogusława Słupczyńskiego
Cieszyńskie Studio Teatralne (ul. Wyspiańskiego 2),  godz. 20.00, 
bilety w cenie 30 zł do nabycia w Cieszyńskim Centrum Informacji
4 maja

V ZLOT ZABYTKOWYCH SAMOCHODÓW 
I WYSTAWA PAMIĄTEK PRL-u
Bracki Browar Zamkowy, godz. 15.00, wstęp wolny

1 – 3 maja

MAJÓWKA W USTRONIU
W programie: 26. Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce(01.05), 
V. Festiwal Sztuki Ulicznej (02.05), III. Otwarte Mistrzostwa 
Ustronia w Siłowaniu na Rękę (02.05), jarmark, koncerty, 
konkursy i inne
Rynek, wstęp wolny. 
1 maja

"ZBÓJNICKA MAJÓWKA”
W programie: m.in. pokazy zbójnickie oraz kulinarne. 
Będzie można zobaczyć, jak przygotować kwaśnicę na jagnięcinie, 
golonkę w piwie czy żeberka na mioduli. Nie zabraknie też gier 
i zabaw (na przykład przeciągania liny, nauki góralskiej i zbójnickiej 
piosenki oraz strzelania z bata), a także wspaniałej góralskiej muzyki 
za sprawą kapeli Karpackie Zbóje.
Karczma Góralska w Ustroniu, godz. 12.00

Ustroń

Organizujesz koncert,imprezę kulturalną?
DAJ NAM ZNAĆ!

napisz na: gazeta@jasnet.pl

29 kwietnia 

„PIPI POŃCZOSZANKA”
Spektakl dla dzieci 
Kino „Centrum” MOK, godz. 14, wstęp 5zł 

ZAKOŃCZENIE SEZONU 2011/2012 
Z LODOWISKIEM „JASTOR”
2 godziny zabawy z DJ Grave, 
Lodowisko Jastor, godz. 18-20, wstęp wolny
3 maja 

MAJÓWKA Z MOSIR-EM

Jastrzębie-Zdrój

29 kwietnia

Wystąpią: IRA, Symetria, Skampararas, „Tancerze Ognia”
Stadion Miejski, wstęp wolny 
1-3 maja 

MAJÓWKA Z MTKKF
Jar Południowy, godz. 14-22, wstęp wolny

3 maja

2 PIKNIK HISTORYCZNO-MILITARNY
Park Miejski w Wodzisławiu Śląskim, od godz. 9.00, wstęp wolny
6 maja

WODZISŁAWSKI FESTIWAL MUZYKI KAMERALNEJ 
"MUZYKON”
Występ Krakowskie Trio Stroikowe
Kościół Ewangelico-Augsburski  w Wodzisławiu Śląskim, 
godz. 18.30, wstęp 10 zł

Wodzisław -Śląski

www.gazeta.jasnet.pl    

 Żory

Cieszyn

28 kwietnia

XIV DZIEŃ GODNOŚCI
W programie między innymi :występy kabaretów, pokazy taneczne 
grupy Lilla House, występ zespołu Tabu
Rynek Miasta Żory, godz od 15-22, wstęp wolny
29 kwietnia, 1 maja, 3 maja

MAJÓWKA STAROMIEJSKA
W programie koncerty, występy zespołów ludowych, pokazy tańca 
Gwiazdami będą zespoły Kablem Owinięci, Śląskie Trio Piotra 
Szefera oraz Carpe Diem
Rynek Miasta Żory, w godz. od 17-22, wstęp wolny

26- 29 kwietnia

BIENNALE WENECJI CIESZYŃSKIEJ
Festiwal sztuki
Wenecja Cieszyńska, wstęp wolny
27 kwietnia

ZESPÓŁ CAMERO CAT
Koncert charytatywny
Dom Narodowy, godz. 18.00, wstęp: 30zł
28 kwietnia – 3 maja

14. PRZEGLĄD FILMOWY KINO NA GRANICY
Spektakl wg scenariusza i w reżyserii Bogusława Słupczyńskiego
Cieszyńskie Studio Teatralne (ul. Wyspiańskiego 2), 
 godz. 20.00, bilety w cenie 30 zł do nabycia 
w Cieszyńskim Centrum Informacji

„W chwili obecnej w Komendzie Miejskiej PSP 
stan zatrudnienia wynosi 80 funkcjonariuszy oraz 
4 pracowników cywilnych” – czytamy już „na 
dzień dobry” w „Informacji o stanie bezpieczeń-
stwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na te-
renie miasta Jastrzębie-Zdrój w roku 2011”. Ko-
lejny akapit tego dokumentu wskazuje na ogrom 
przedsięwzięcia, jakim, wszystko zdaje się na to 
wskazywać, jest owa enigmatyczna „ochrona 
przeciwpożarowa”: „Jednostki ochrony przeciw-
pożarowej w roku 2011 interweniowały w 1084 
zdarzeniach na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 
oraz 81 na terenie innych powiatów, co daje łącz-
nie 1164 interwencji”. Trzeba przyznać – liczba 
godna, aby zapisać ją w miejskich kronikach. Kto 
wie, być może tak się właśnie stanie. 

To może teraz coś więcej o samych pożarach. 
A właściwie ich przyczynach. I tutaj pojawia się 
kilka zaskakujących cyfr. Chociażby ta dotycząca 
przyczyny ich powstawania. Na łączną sumę 351 
pożarów aż 200 spowodowanych było przez nie-
umyślne podpalenia. Zasady interpunkcji są w ta-
kich przypadkach raczej wstrzemięźliwe, ale aż 
chciałoby się skwitować to wykrzyknikiem. I to 
nie jednym. Idźmy dalej – miejscowe zagrożenia. 
W tej kategorii na trzecim miejscu uplasowała się 
kategoria „nietypowe zachowania zwierząt”. Ta-
kich „bliskich spotkań trzeciego stopnia” z naszy-
mi mniejszymi braćmi było aż 109. Kolejna cieka-
wostka? A może uświęcona szarą codziennością 
tradycja?

„Informacja o…” przywołuje kilka przykładów 
interwencji jednostek ochrony przeciwpożaro-
wej. Jedna z nich dotyczyła pożaru trzcinowiska. 
„W dniu 28 kwietnia doszło do pożaru trzcinowis-
ka w rejonie ul. Dębina. Walka 7 zastępów PSP, 
OSP i ZSP z ogniem trwała kilka godzin. Przycz-
yną pożaru, który objął ponad 8 ha zarośli było 
podpalenie” – czytamy. Raport wskazuje jedno-
cześnie na pewną prawidłowość: „Podobnie jak 
w latach poprzednich w roku 2011, głównie w ok-
resie wiosennym, odnotowano blisko 100 inter-
wencji związanych z pożarami traw, trzcinowisk 
zarośli. Pożary niejednokrotnie zagrażały kom-
pleksom leśnym lub zabudowaniom”. Powtórzmy 
to jeszcze raz – z atencją i akcentują bez mała ka-
żde słowo – 7 zastępów PSP, OSP i ZSP zaangażo-
wanych w jednym miejscu na kilka dobrych go-
dzin. Jeszcze jedna świecka tradycja polskiego 
społeczeństwa – podpalanie traw i wszelkiego 
rodzaju nieużytków. Pomimo próśb, apeli, dzie-
siątek monitów…

A co z interwencjami związanymi z miejsco-
wymi zagrożeniami? Te ostanie należy łączyć 
bezpośrednio z działalnością Specjalistycznej 
Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej PSP. Powo-
łana ona została w 2008 roku, a realizuje zadania 
z zakresu działań poszukiwawczych: w terenie 
otwartym, podczas katastrof budowlanych i – co 
najważniejsze – z wykorzystaniem technik alpini-
stycznych oraz psów ratowniczych. Wykaz podej-
mowanych przez Grupę w 2011 roku działań jest 
iście imponujący. Chorzów, Świętochłowice, By-
tom, Zawiercie, Katowice… I tak jeszcze 18 razy. 
Także ich ranga robi wrażenie. A to wydobycie 
dwóch uwięzionych w studzience kanalizacyjnej 
osób, a to poszukiwanie zwłok, innym znów ra-
zem – katastrofa budowlana i przeszukiwanie 
gruzów.

Ale działalność jastrzębskich strażaków to 
także szeroko rozumiana działalność profilak-
tyczna. Już mniej spektakularna, nie taka atrak-
cyjna dla mediów, nie mniej – równie ważna. 
Chociażby współpraca z placówkami oświatowy-
mi w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy przedl-
ekarskiej, lub – inny przykład – Turniej Wiedzy 
Pożarniczej i Ekologicznej, mogący poszczycić się 
ponad 30-letnią tradycją, a mający na celu popu-
laryzowanie wśród dzieci i młodzieży m.in. zna-
jomości przepisów przeciwpożarowych. Co cie-
kawe, w Liceum Ogólnokształcącym ZS nr 2 
w Jastrzębiu-Zdroju w roku szkolnym 2010/11 
i 2011/12 powstały klasy o profilu pożarnictwa 
i ratownictwa medycznego. Placówka oświatowa 
ściśle współpracuje z Komendą Miejską PSP w Ja-
strzębiu-Zdroju w zakresie organizacji zajęć dla 
młodzieży, które często odbywają się właśnie 
w jej siedzibie.

I jeszcze jeden szczególny rys działań straża-
ków. Tak zwane działania kontrolno-rozpozna-
wcze. Jak informuje cytowany tu już dokument, 
mają one na celu „identyfikację zagrożeń, reali-
zację nadzoru nad przestrzeganiem przepisów 
przeciwpożarowych oraz przygotowanie do dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych”. Nieco zawile? W is-
tocie chodzi o trzymanie ręki na pulsie, o to, aby 
w obiektach użyteczności publicznej nie przyda-
rzyło się nam nic złego, szczególnie gdyby w ta-
kim budynku wybuchł pożar. Tutaj także lista, by 
nie powiedzieć litania, podjętych działań może 
budzić zazdrość innych służb: 15 odbiorów bu-
dynków użyteczności publicznej, 109 kontroli bu-
dynków, 9 kontroli obiektów sportowych, 8 kon-
troli obiektów handlowych i 9 kontroli obiektów 

socjalnych. A to wszystko z myślą o mieszkań-
cach Jastrzębia-Zdroju i ich bezpieczeństwie. Bo, 
co prawda, takie słowa mogą trącić patosem, ale, 
o tym także warto pamiętać, za każdą z podanych 
tu cyfr kryje się konkretny strażak, wymierny trud 

i przekonanie, że robi się coś wartościowego. To 
nie takie powszechne w dzisiejszych czasach…

Fot. Łukasz Parylak
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Spore grono reprezentantów naszego miasta 
wzięło udział w czwartej edycji Cieszyńskiego 
Fortuna Biegu na dystansie 10 km. Zawody wy-
grał młody Kenijczyk Martin Mukule. Bardzo do-
brą, 21. lokatę zajął Michał Śmietana z KRS TKKF 
Morsy.pl. Podopieczny Stanisława Haśkiewicza 
stracił do zwycięzcy osiem minut. W setce zmie-
ścili się jeszcze: Grzegorz Szulik i Daniel Leśniak. 
Jedyną jastrzębianką w zawodach była Kata-
rzyna Kozak, która zajęła 109. miejsce w gene-
ralce oraz była siódma w kategorii K30. Na uwa-
gę zasługuje występ dwóch doświadczonych 
biegaczy: Kazimierza Danieluka i Jerzego Mły-
narczyka.

Trzech naszych reprezentantów wzięło udział 
w Silesia Marathonie, którego uczestnicy prze-
biegli dystans 42,195 m z Katowic do Chorzowa. 
Wygrał Grzegorz Czyż z Tarnowa w czasie 
2:42:04. Najlepiej z jastrzębian wypadł Wojciech 
Lizak, który był 32. w generalce i 13. w swojej 
kategorii wiekowej. Lizak minął linię mety z cza-
sem netto 3:16:58. Dziesięć minut później bieg 
ukończył Arkadiusz Naruszewicz, dwadzieścia 
osiem - Marek Adamczyk.

Jacek Weżgowiec zajął piąte miejsce w swojej 
kategorii wiekowej (M40) na dystansie 20 km 
podczas Mistrzostw Polski w Nordic Walkingu, 
które odbyły się w Polanicy Zdroju. W klasyfikacji 
generalnej jastrzębianin z KRS TKKF Morsy.pl był 
17. z czasem 2:32:26. Weżgowiec nie był jedy-
nym reprezentantem Jastrzębia na tej imprezie. 
Na dystansie 5 km wystartował Zygmunt Kurpet, 
który zajął 39. miejsce w generalce i 8. w kate-
gorii M50 z czasem 38:18.

Granica Ruptawa przegrała trzeci mecz z rzędu. 
Tym razem piłkarze Franciszka Krótkiego ulegli 
na Estadio de Libowiec niżej notowanej Jedności 
Jejkowice 1:3. Honorowego gola zdobył Grze-
gorz Taradejna. Największy dramat w czasie me-
czu przeżył bramkarz Łukasz Promny, który do-
znał potwornej kontuzji stawu skokowego i po 
kilkunastu minutach oczekiwania został odwie-
ziony karetką do szpitala. "Primo" na pewno nie 

Biuro Podróży Alabama to ostatni z czternastu 
uczestników Grupy A Miejskiej Ligi Piłki Halowej 
na sezon 2012/2013. W dwóch meczach bara-
żowych zespół z Grupy B pokonał Elitę 2:1 (1:0) 
i 6:4 (5:1) i tym samym awansował do najwyż-
szej klasy rozgrywkowej. Natomiast Elita zagra 
w przyszłym sezonie o powrót do... elity.

Dwaj reprezentaci Klubu Karate Kyokushin: Rafał 
Stano i Mateusz Kustra, wzięli udział w 39. 
Mistrzostwach Polski Seniorów, które odbyły się 
w Sosnowcu. Podopieczni sensei Janusza Piórko-
wskiego spisali się przyzwoicie, choć zdecydo-
wanie bardziej zadowolony ze swojego występu 
może być walczący w kategorii do 90 kg Stano, 
który awansował do ćwierćfinału. W pierwszej 
rundzie Stano poradził sobie z reprezentantem 
klubu z Chorzowa, dzięki czemu mógł rywalizo-
wać o półfinał z wicemistrzem Europy Patrykiem 
Sypieniem. Jastrzębianin podjął walkę z fawory-
tem, ale ostatecznie to rywal cieszył się ze zwy-
cięstwa. Małym pocieszeniem dla Stano może 
być fakt, iż przegrał z późniejszym zwycięzcą.

zagra do końca sezonu, a to już kolejny poważny 
uraz tego bramkarza, który jeszcze niedawno 
zmagał się ze złamaną ręką. 
Liga okręgowa
Granica Ruptawa - Jedność Jejkowice 
1:3 (1:2)
Granica: Promny (38. Kalisz) - Kowal, Bielecki
(46. Kłus), Syrek, P. Sadowski, Marcol 
(46. Żurkowski), Bednarek, M. Gliński, 
Zaręba, Taradejna, Adamczyk. 
Trener - F. Krótki.

Piłkarze MOSiR 1993 Jastrzębie bez wątpienia za-
sługują na miano rycerzy wiosny w Śląskiej Lidze 
Juniorów Starszych. Piłkarze Grzegorza Lady idą 
jak burza i w niedzielę wygrali szósty mecz w run-
dzie rewanżowej, a dotychczas rozegrali ich 
osiem. Po bramkach Tomasza Musioła i Roberta 
Rudka młodzi jastrzębianie pokonali w meczu 
o przysłowiowe sześć punktów Podbeskidzie. 
Bielsko-Biała. 
MOSiR 1993 Jastrzębie - Podbeskidzie
Bielsko-Biała 2:1 (2:0)
MOSiR: Cieśla - Ostrzołek, Demczak,
Brachaczek, Kafka - Dobrowolski, Tront, Musioł,
Szweda - Rudek (Prochoński), Dudziński. 
Trener - G. Lada.

Młodzi piłkarze MOSiR 2005 Jastrzębie wywal-
czyli piąte miejsce w podczas turnieju Renault 
Cup w Berlinie. W rundzie grupowej podopieczni 
Henryka Papieroka i Wojciecha Kani zajęli drugie 
miejsce, ale w ćwierćfinale musieli uznać wyż-
szość Clemenso Brentano. Następnie wygrali 
dwa mecze pocieszenia i tym samym uzyskali 
piątą lokatę. W turnieju wzięło udział szesnaście 
zespołów, w tym czternaście niemieckich oraz 
dwie ekipy z Jastrzębia (MOSiR I i MOSiR II). 
Nasza druga drużyna nie zdołała wyjść z grupy 
w i całych zawodach zajęła 15. miejsce, wygry-
wając jedynie ostatni mecz z jednym z berlińskich 
zespołów.

MOSiR I Jastrzębie: Jacak, Bednorz,
Bednarek, Myśliwiec, Porębski, Kiełbasa, 
Konieczny, Rejbicz, Malinowski. 
Trener – H. Papierok.
MOSiR II Jastrzębie: Pelaczyk, Sajek, 
Chromik, Szyszko, Badowski, Kwiatkowski, 
Olszok, Osojca, Kania, Brzostek. 
Trener – W. Kania.

Do sporej niespodzianki doszło w finale 
rozgrywek Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów. 
Dopiero trzeci po rundzie zasadniczej KRS TKKF 
Jastrząb pokonał w ostatecznym starciu fawo-
ryta, ekipę Jas-Mos I, wygrywając w trzecim, 
rozstrzygającym meczu po pięciosetowej walce. 
Jastrząb będzie reprezentował nasze miasto 
w Mistrzostwach Lig Amatorskich. Brązowy 
medal wywalczył z kolei Bank Spółdzielczy, który 
poradził sobie z Gold Volley. I ligę opuszcza Nau-
tilus, natomiast rozgrywki II ligi wygrał i awans 
wywalczył Powiew Jastrzębie. 

Natalia Guzdek i Martyna Zygadło zdobyły sre-
brne i brązowe medale Mistrzostw Śląska Kade-
tów, które odbyły się w Hali Omega. Zawodniczki 
JKTS Jastrzębie świetnie spisały się w turnieju 
indywidualnym, drużynowym, deblu oraz mik-
ście. W najbardziej prestiżowej kategorii, czyli 
rywalizacji indywidualnej Guzdek dotarła do 
finału, natomiast Zygadło odpadła w półfinale. 
W turnieju drużynowym Guzdek i Zygadło wy-
walczyły srebro, natomiast w deblu zdobyły brąz. 
W mikście Guzdek zagrała z niezrzeszonym Se-
bastianem Baranem i dotarła do półfinału, nato-
miast w ćwierćfinale odpadła Martyna Zygadło, 
która walczyła wspólnie z Dawidem Gorolem 
z Cieszyna.
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BOJSZOWY Z CZTEROBRAMKOWYM 
BAGAŻEM 

Z głośników przy Harcerskiej popłynęło słynne już "Koko, spoko", a piłkarze GKS Jastrzębie spokojnie i bez 
większych problemów pokonali GTS Bojszowy. Rezultat odzwierciedlał to, co działo się na murawie, choć 
sam mecz miał dwa różne oblicza. W pierwszej połowie kibice mieli co oglądać, a akcja goniła akcję. W dru-
giej tempo gry znacznie spadło. Bramki zdobyli Piotr Pacholski, dla którego było to pierwsze trafienie w bar-
wach GieKSy, Bartłomiej Setlak i Mateusz Wrana, który dobił zmierzającą nieuchronnie do siatki piłkę po 
strzale Kamila Pancera. Trzeci gol dla gospodarzy był zasługą Pawła Wróbla, który zamiast podać... przelo-
bował własnego bramkarza. Za tydzień piłkarze Grzegorza Łukasika podejmą przy Harcerskiej o 17:00 
Gwarka Ornontowice. 

5 maja 2012, Jastrzębie Zdrój, 17:00 
GKS 1962 Jastrzębie - GTS Bojszowy 4:0 (3:0) 
1:0 Piotr Pacholski '19 
2:0 Bartłomiej Setlak '21 
3:0 Paweł Wróbel '37 (samobójcza) 
4:0 Mateusz Wrana '90 
GKS Jastrzębie: 26. Mateusz Deege - 2. Tomasz Lorenc, 17. Piotr Pacholski, 6. Kamil Duda, 
11. Mateusz Wrana - 10. Bartosz Hajczuk (71. 9. Kamil Pancer), 5. Adrian Kopacz 
(71. 15. Mateusz Piekarski), 7. Kamil Gorzała, 4. Marek Sobik - 8. Kamil Jadach (81. 14. Damian Dziadek), 
13. Bartłomiej Setlak. 
Trener - Grzegorz Łukasik.

DAMIAN ZAWIERUCHA 
NA PODIUM W DREŹNIE  

Najlepszy jastrzębski maratończyk Damian Zawierucha wywalczył świetne, trzecie miejsce w prestiżowym 
15. Oberelbe Marathon z Konigstein do Drezna. W całej impezie udział wzięło blisko sześć tysięcy zawodni-
ków z całej Europy. Reprezentant Klubu Biegacza MOSiR przebiegł ponad 42 km w czasie 2:44:04 i wyprze-
dził czwartego Kenijczyka Isaaca Boita o sześć sekund. Zawierucha wygrał bieg w kategorii mężczyzn w wie-
ku od 30 do 34 lat.

Bieg odbywał się przy wysokiej temperaturze, co tłumaczy dość przeciętne wyniki najlepszych maratoń-
czyków. Wygrał Polak Bartosz Mazerski z czasem 2:31:38 przed Niemcem Marco Diehlem (2:39:48). Najlep-
sza z pań, Patricia Kusatz z Berlina, pojawiła się na mecie z czasem 3:20:19.

JASTRZĄB URWAŁ WAŻNY PUNKT 
DEMONOM 

- Plan wykonany - tak mogą powiedzieć po dwumeczu z Demonami Miejska Górka działacze i zawodnicy MKS 
Jastrząb. Nasi baseballiści pokonali w pierwszym meczu mistrza Polski sprzed kilku lat 9:8. Starcie było niez-
wykle zacięte, a wynik ważył się do ostatnich minut. W drugim spotkaniu Demony pokazały klasę i mimo 
dobrej postawy gospodarzy wygrały pewnie 7:0.

Tym samym MKS Jastrząb jest coraz bliżej fazy play-off, do której wchodzą mistrz i wicemistrz I ligi południo-
wej. Demony zgromadziły pięć punktów, a Jastrząb trzy. Z zerowym kontem pozostaje Caper Kędzierzyn, 
z którym podopieczni Sebastiana Ussa zmierzą się 19 maja na wyjeździe.
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