
JasNet
  Dwutygodnik Informacyjny

06 czerwca 2012/12 (50)

Nakład: 30 000

www.gazeta.jasnet.pl

Jak oceniasz organizację 
Dni Jastrzębia 2012?

A. Super impreza
B. Totalna klapa
C.
D. Nie mam zdania     

Tak sobie, mogłoby być lepiej

A(47%) B(36%) C(11%) D(6%)

ISSN 2082 - 5927

Nasza Sonda

www.jasnet.pl

Jastrzębie-Zdrój

Zapraszamy do naszego biura
ul. 11-tego LISTOPADA 71 

tel. 32 445 30 53
tel. 502 348 321
tel. 511 361 670

Pożyczki na miesiąc

Jastrzębie, ul.Wrzosowa 12 a
tel. 32 4711 802 , 32 4737 541    

natychmiastowa wypłata
 bez opłat wstępnych

do 600 zł

Strażacki piknik 8

Karuzela, karuzela... 3

Tarcia na miejskiej „górze” 7

Rodzina receptą na kryzys 4

Patrząc koniowi w zęby 9

W imię ideałów 
Porozumienia Jastrzębskiego 10

Jastrzębie Ma Talent 14

Fot. Łukasz Parylak
Fot. Mateusz Magiera

Fot. Magdalena KowolikUrząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.  Fot. UM

W

Sztuka dla każdego 19

Czas na Śląsko-Morawskie 
Bieganie 20Fot. Łukasz Parylak

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. Łukasz Parylak

WYMIENŃ 
AKCJE JSW 

NA GOTÓWKEĘ

RÓWNIEZ 
OD OSÓB 

NIEUPRAWNIONYCH 
(SERII C)

796 422 247   
32 43 40 513   
532 515 552

ul. Słoneczna 2
Jastrzębie-Zdrój

dawna restauracja „Basia”
naprzeciwko byłego 

kina „Panorama” 

         GUBISZ SIĘ W OFERTACH?

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ

MY DOPASUJEMY 
NAJLEPSZĄ 

                     OFERTĘ DLA CIEBIE

TANIE OC i AC

strona 23

CHWILÓWKI  / EKSPRES KASA
DO 2000 ZŁ !!!  BEZ BIK

ZABIERZ TYLKO DOWÓD, NUMER KONTA, TELEFON

KREDYTY
8 BANKÓW DO WYBORU

DLA UMÓW ZLECEŃ O DZIEŁO
Z DOCHODAMI OD 500 ZŁ

DLA DZIAŁALNOŚCI - BEZ KSIĄG
PROBLEM ZE SPŁATĄ ?  PRZYJDŹ DO NAS 

5 000 ZŁ BEZ BIK

ZMIANA ADRESU!!! 

STARY TARG 

ARKI BOŻKA 14C, 
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Kiedy zaczęły się Pana problemy z wagą?
Tuż po skończeniu szkoły – tam było sporo ruchu, 
a kiedy zaczęło się moje życie zawodowe liczyła się tylko 
moja praca i dobre jedzenie. Nie uprawiałem żadnego sportu, 
nie ruszałem się, i odłożyło się to co widać na zdjęciach.

Jednak postanowił Pan to zmienić. 
Jak trafił Pan do Naturhouse?

Zauważyłem że moja znajoma sporo schudła i musiałem zapytać 
ją jak to zrobiła. To ona opowiedziała mi o Naturhouse. 
Zapisałem się na wizytę do Pani Ani i pamiętam nawet datę 
pierwszej wizyty – 6 marca 2012. Wtedy wszystko się zaczęło. 
Postanowiłem wziąć się za siebie i od tamtego czasu zacząłem 
również ćwiczyć. Przy brzydkiej pogodzie pedałuję w domu 
na rowerku stacjonarnym, a przy ładnej pogodzie wyjeżdżam 
w plener i teraz potrafię przejechać nawet 50 km. 
Raz w tygodniu staram się z kolegami zagrać w piłkę.

Czy mężczyźnie, który pracuje na kopalni, 
trudno jest utrzymać dietę?

Zanim zacząłem przygodę z Naturhouse w pracy niewiele 
jadłem. Dopiero po przyjściu z pracy do domu zaczynała 
się uczta. Jadłem duży obiad i siadałem przed telewizorem. 
Niedługo potem spora kolacja, piwko, komputer i szedłem 
spać z pełnym brzuchem. Tak mijał dzień za dniem. 
Skutkiem czego było prawie 130 kg.
Teraz w pracy nie pomijam posiłków, jem owoce, jogurt 
z Fibrokami. Przecież to że jestem pod ziemią nie znaczy 
że mam nie jeść. Wszystko jest możliwe – trzeba tylko chcieć.

Czy zdarzyły się Panu momenty kryzysowe? 
Nie miał Pan pokus?

Oczywiście że pokusy są na każdym kroku. Przechodząc obok 
fast food'u czy kebabu sam zapach kusi, ale potrafię się oprzeć. 
Najtrudniejszym dla mnie czasem był okres świąteczny.
Wszyscy wiemy jak wyglądają tradycyjne święta. 
Pozwoliłem sobie na więcej, ale zaraz po świętach szybko 
odrobiłem straty.

Za Panem już 26 kg. 
Czy na tym Pan poprzestanie?

Moim celem jest waga 93 kg, w tej wadze dawniej czułem 
się najlepiej. Mam już za sobą 26 kg i wiem że do wakacji 
będę już miał moją wymarzoną wagę. Nie mogę się 
doczekać aż moja waga przejdzie z liczby trzycyfrowej 
na dwucyfrową – zabieram wtedy żonę na świętowanie 
przy dobrym obiedzie.

Ale czy wolno Panu na diecie 
chodzić do restauracji?

Oczywiście że tak. Bardzo lubię z żoną wyjść z domu 
i zjeść coś na mieście. Wiele restauracji oferuje bogate 
menu w którym zawsze znajdę kurczaka na kilka 
sposobów, rybę bez panierki i sałatki bez majonezu. 
Jest naprawdę bogaty wybór dań, na które można 
sobie pozwolić na diecie. Nie zawsze musi się zamawiać 
schabowego w panierce.

Co będzie, jak już Pan osiągnie 
swoją wymarzoną wagę?

Nawyk zdrowego żywienia zostaje i wchodzi w krew. 
To co osiągnąłem tak bardzo mnie motywuje, 
że nie dopuszczę już by poprzednia waga wróciła. 
Zrobię wszystko żeby utrzymać zdrowy styl życia 
i wiem, że Pani Ania mi w tym pomoże.

Udowodnił Pan, że to nie tylko kobiety 
chcą zdrowo się odżywiać i zadbać o siebie. 

Zgodziłem się na ten wywiad tylko dlatego żeby 
pokazać,że skoro mi się udało, to każdy może to osiągnąć. 
Chcę teraz pomóc innym. Może teraz ktoś inny się boi, 
wstydzi i nie jest do końca przekonany czy warto 
pójść po pomoc. Ale skoro 28 letni mężczyzna 
nie boi się pokazać w gazecie, to może 
komuś to pomoże i powie „Ja chcę 
osiągnąć to co Pan Marcin”. 
Życzę każdemu tego, co ja osiągnąłem.

Centrum Dietetyczne Naturhouse
Al. Piłsudskiego 8a
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 3070 555
kom. 531 008 531

Kolejne marzenie spełnione 
dzięki Naturhouse

Pan Marcin schudł 26 kg i chce jeszcze więcej!
Pan Marcin, 28 lat, 177 cm wzrostu. Waga przed kuracją: 128 kg (6 marca 2012). Waga dziś: 102 kg (29 maja 2012). Waga docelowa: 93 kg

przed...

po...
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4 czerwca około 12.00 policjanci z komendy w Jastrzę-
biu-Zdroju odnaleźli zwłoki 41-letniego mężczyzny. 
W mieszkaniu znajdowały się także ciała jego żony 
i córki. Na miejscu pracuje grupa operacyjno-śledcza 
policjantów z miejscowej komendy oraz z KWP w Kato-
wicach. Czynnościami w tej sprawie kieruje zespół 
prokuratorów z Jastrzębia. Śledztwo wyjaśni dokładne 
okoliczności tej rodzinnej tragedii. 

Do dyżurnego KMP w Jastrzębiu-Zdroju zgłosiła się 
w poniedziałek około 11.00 kobieta, która poinformo-
wała, że nie może nawiązać kontaktu ze swoją koleża-
nką z pracy, która jednocześnie jest żoną policjanta 
miejscowej jednostki. Po nieudanej próbie skontakto-
wania się z funkcjonariuszem, pod drzwi jego mieszka-
nia wezwano straż pożarną. Strażacy pomogli policja-
ntom w pokonaniu drzwi. Wewnątrz mundurowi uja-
wnili wiszące zwłoki mężczyzny oraz ciała jego 40-
letniej żony i 14-letniej córki. Na miejsce przybyła po-
moc medyczna oraz prokuratorzy z Jastrzębia-Zdroju, 
którzy kierują teraz działaniami na miejscu. Wstępne 
informacje wskazują, że mężczyzna mógł popełnić 
samobójstwo, a wcześniej pozbawić życia swoją żonę 
i córkę. Dokładne okoliczności rodzinnej tragedii wyja-
śni prowadzone w tej sprawie śledztwo. 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

TRAGEDIA 
RODZINNA 
W JASTRZĘBIU

KARUZELA, KARUZELA...

Polski Akcjonariat Pracowniczy

Kupujemy akcje wszystkich serii
Kupujemy części pakietów
Umowy zawierane są w kancelarii notarialnej 
w obecności notariusza
Kupujemy akcje odziedziczone w spadku
Oferujemy nowe wyższe ceny
Klientom zapewniamy bezpłatny transport

Kupujemy akcje wszystkich serii
Kupujemy części pakietów
Umowy zawierane są w kancelarii notarialnej 
w obecności notariusza
Kupujemy akcje odziedziczone w spadku
Oferujemy nowe wyższe ceny
Klientom zapewniamy bezpłatny transport

696 100 683      
668 768 808
32 4343 023

Jastrzębie-Zdrój
ul. 1 Maja 8

Koło byłego kina “Panorama”
Między sklepem “Żabka” 
a Bankiem Spółdzielczym

Od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00-17:00

Dywidenda 

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki podjęło 
uchwałę, że w wyniku podziału zysku netto JSW SA 
za rok obrotowy 2011, przeznaczy na dywidendę 
dla akcjonariuszy kwotę 632 mln zł.
 
Oznacza to, że na każdą akcję wypłacona zostanie 
dywidenda w wysokości 5,38 zł. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie ustaliło, że dzień nabycia prawa do 
dywidendy to 6 lipca br., a termin wypłaty - 24 lipca 
br. Wypłatą dywidendy jest objętych 117 411 596 
akcji spółki. Wysokość dywidendy jest zgodna 
z wcześniejszymi rekomendacjami Zarządu Spółki 
zarówno wobec właścicieli, jak i pracowników. Za-
rząd JSW SA podkreślał, że jeśli do dywidendy do-
damy obligatoryjną wpłatę na rzecz Skarbu Pań-
stwa za okres sprzed debiutu giełdowego, to po-
ziom zysku wypłacony akcjonariuszom za 2011 rok 
wzrośnie do ponad 36 procent. 

Spór w JSW 

Związki Zawodowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
poinformowały, że nie udało się osiągnąć poro-
zumienia z Zarządem Spółki, co do wzrostu wyna-
grodzeń o postulowane 7 proc. oraz w sprawie 
umów o pracę, które są zawierane z nowymi praco-
wnikami na zasadach innych niż dotychczas.  Ro-
man Brudziński z NSZZ „Solidarność" w JSW mówił, 
że związki skupią się teraz na informowaniu załogi 
o efekcie negocjacji. Nie wykluczył przeprowadze-
nie referendum w sprawie podjęcia akcji prote-
stacyjnej. Poza tym  związkowcy zarzucili Zarzą-
dowi JSW to, że wprowadzając nowe zasady premii 
zadaniowej, motywacyjnej i zarządzania przez cele 
dopuścił się złamania prawa.

Skarga na prezesa JSW 

W związku ze sporem pomiędzy zarządem a zwią-
zkami zawodowymi w Jastrzębskiej Spółce Węglo-
wej przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarno-
ści Dominik Kolorz i szef górniczej Solidarności Ja-
rosław Grzesik zwrócili do szefa związku Praco-
dawcy RP Andrzeja Malinowskiego z apelem o inter-
wencję.

W liście otwartym skierowanym do prezydenta 
Pracodawców RP Dominik Kolorz i Jarosław Grzesik 

podkreślają, że Jarosław Zagórowski, prezes Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej i zarazem jeden z wice-
prezydentów Pracodawców RP, łamie podstawowe 
kanony prawa pracy i zasady dialogu społecznego. 
„Wieloletnie, nasilające się pasmo konfliktów w Ja-
strzębskiej Spółce Węglowej nie wystawia panu Ja-
rosławowi Zagórowskiemu najlepszego świadectwa 
nie tylko jako prezesowi tak dużej i znaczącej dla 
polskiej gospodarki spółki, ale kładzie się też cie-
niem na pozytywny wizerunek Waszej organizacji 
jako odpowiedzialnego partnera dialogu społecz-
nego" – czytamy w liście przewodniczących do sze-
fa organizacji pracodawców.

czyli dywidendy, spory, skargi i standardy w JSW

ciąg dalszy strona 4
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e współczesnym świecie ciągle gonimy za 
sukcesem, staramy się jak najlepiej ustawić 
zawodowo, móc sobie pozwolić na wycie-

czki czy luksusowe sprzęty. Czasami, w tym szaleń-
czym pędzie, zapominamy jednak o tym, co jest 
kwintesencją życia. Bez czego nasz byt, nawet 
w otoczeniu samych luksusów, tak naprawdę jest 
niewiele wart. Bo czymże jest życie bez rodziny, bez 
bliskich nam osób, które pomogą, doradzą, albo po 
prostu będą obok, kiedy zacznie się walić świat? 
Niestety, w ferworze codziennych zajęć, wielu z nas 
zapomina, że rodzina jest najważniejsza.

Na szczęście, nie zapomnieli o tym niektórzy 
mieszkańcy Jastrzębia, którzy w niedzielę, 3 czer-
wca, po raz pierwszy spotkali się, aby przemaszero-
wać ulicami miasta. Nie był to jednak zwykły po-
chód, ale Marsz dla Życia i dla Rodziny. Zorganizo-
wany w tym samym dniu w 40 miastach naszego 
kraju, dumnie głosił swoje hasło przewodnie: 
„Rodzina receptą na kryzys”.

Zainteresowanie, jakie wzbudził organizowany 
w naszym mieście po raz pierwszy marsz przeszło 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Ksiądz 
dziekan Marek Zientek, proboszcz w parafii pod we-
zwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, nie ukry-
wał, że nie spodziewał się aż takiego odzewu na apel 
o Marszu dla Życia i Rodziny. Jednak ludzie zare-
agowali i przyszli. Przyszli aby pokazać, że dla nich 
wciąż są istotne takie wartości jak rodzina, jak 
ochrona życia poczętego. Z celebracją rodziny wią-
zała się bowiem jeszcze jedna, jednakże również 
bardzo istotna uroczystość. Mianowicie 3 czerwca 
oficjalnie oddano do użytku pierwsze w mieście, 
a 4 w diecezji katowickiej, okno życia.
„Pomysł padł od naszych pracownic z Oddziału In-
tensywnej Terapii dla Dzieci. Został wsparty przez 
Caritas i tym oto sposobem właśnie dzisiaj nastąpiło 
jego uroczyste otwarcie” - wyjaśniała Alicja Brocka, 
rzecznik prasowy WSSnr 2, w którym to znajduje się 
miejsce, w którym pozostawiane będą niechciane 
dzieci.

Trzeba podkreślić, że pomysł ten od razu przy-
padł do gustu mieszkańcom miasta. Wiadomo, że 
aby stworzyć takie miejsce, trzeba zadbać o to, aby 
maluszek tam pozostawiony, znajdował się w steryl-
nych warunkach, które pozwolą mu doczekać przy-
bycia fachowej pomocy z Oddziału Intensywnej 
Terapii dla Dzieci. A ta przybywa momentalnie. 
”W momencie włożenia dziecka do okna życia, auto-
matycznie uruchamia się alarm na OITdD. W tej 
chwili pielęgniarka schodzi na dół, aby wziąć malu-
szka do szpitala.” - wyjaśnia Alicja Brocka.

Aby móc zamontować specjalny inkubator oraz 
system informujący, potrzebne były odpowiednie 
fundusze. I tutaj na wysokości zadania stanęli para-
fianie. Podczas kolekt, prowadzonych podczas mszy 
świętych, udało się zgromadzić fundusze, które po-

zwoliły wprowadzić w życie tą chwalebną inicjatywę. 
A o tym, że jest ona chwalebna, zapewniali uczestni-
cy niedzielnego marszu. „Rodzina to podstawa. Sa-
ma mam 5 dzieci i życzę wszystkim, żeby mogli do-
znać takiego cudu jakim jest rodzicielstwo” - opo-
wiadała jedna z uczestniczek. Również panowie 
chwalili całą inicjatywę, zarówno samego marszu, 
jak również okna życia. „Uważam, że to bardzo do-
bry pomysł. Mam co prawda nadzieję, że okno nie 
będzie używane, to znaczy, że nikt nie będzie zmu-
szony przez takie czy inne okoliczności do pozosta-
wienia w nim swojego dziecka. Jednak, w razie wy-
padku, lepiej aby matka pozostawiła dziecko pod fa-
chową opieką, niż porzuciła w koszu na śmieci” - 
stanowczo stwierdził jeden z jastrzębian, który poja-
wił się pod szpitalem.

Faktycznie, opiekę maluchy będą miały facho-
wą. W chwili włożenia dziecka do okna życia, szpital 
zaczyna traktować go jak małego pacjenta i przepro-
wadzi wszelkie potrzebne badania. „W razie potrze-
by, gdyby okazało się, że maluszek będzie potrze-
bował specjalistycznego leczenia, również je prze-
prowadzimy” - wyjaśnia Alicja Brocka.

Podczas uroczystego otwarcia pierwszego w na-
szym mieście okna życia nie zabrakło nie tylko zwy-
kłych mieszkańców naszego miasta, ale również 
przedstawicieli magistratu, Rady Miasta czy jastrzę-
bskich posłów. Wśród tłumu, który przeszedł ulicami 
miasta byli między innymi Tadeusz Sławik, Tadeusz 
Markiewicz, Andrzej Kiniasiewicz, posłowie Grze-
gorz Matusiak oraz Krzysztof Gadowski. Kilka słów 
podczas części oficjalnej wygłosił również prezydent 
Marian Janecki.

 Po uroczystym poświęceniu obiektu i udzieleniu 
błogosławieństwa wszystkim tym, którzy niedzielne 
popołudnie postanowili spędzić propagując wartości 
rodzinne, Marsz dla Życia i Rodziny wyruszył ulicami 
miasta. Jego trasa wiodła przez aleję Jana Pawła II, 
aleję Piłsudskiego, następnie uczestnicy skierowali 
się w stronę ulicy Arki Bożka, gdzie w kościele pod 
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościo-
ła, zakończył się pierwszy jastrzębski Marsz dla Życia 
i Rodziny. Pierwszy, ale najprawdopodobniej nie 
ostatni. „Widząc takie zainteresowanie, myślę, że 
ten marsz ma szansę wpisać się w kalendarium wy-
darzeń w naszym mieście. To naprawdę wspaniałe, 
widzieć, ilu ludzi postanowiło wziąć w nim udział” - 
cieszył się dziekan Marek Zientek.

Podobnego zdania byli również uczestnicy. 
„Myślę, że to się przyjmie, ja z pewnością będę co 
roku w nim uczestniczyć” - stanowczo oświadczyła 
starsza kobieta, dla której rodzina jest receptą na 
kryzys...

Patrycja Samson

RODZINA RECEPTĄ 
NA KRYZYS

Fot. Magdalena Kowolik

W

„Zwracamy się do Pana o podjęcie działań mających 
na celu skłonienie prezesa Zagórowskiego do prze-
strzegania podstawowych kanonów prawa pracy 
obowiązujących w naszym kraju. Jednocześnie 
chcemy podkreślić, że w przypadku, gdy, mimo Pań-
skiej interwencji, pan prezes nadal nie będzie re-
spektował tych kanonów, będziemy zmuszeni zwe-
ryfikować naszą dotychczasową pozytywną ocenę 
działalności Waszej organizacji. Będziemy też zmu-
szeni poinformować międzynarodowe organizacje 
pracodawców, o tym, że władze Pracodawców RP 
tolerują fakt, iż członkowie Waszego związku łamią 
prawo pracy i podstawowe zasady dialogu społe-
cznego" – zapowiedzieli w liście Dominik Kolorz i Ja-
rosław Grzesik.

Przewodniczący liczą, że szef organizacji Praco-
dawcy RP pozytywnie odpowie na ich list. „Wszyscy 
mamy świadomość, jak ważny jest normalny dialog 
pomiędzy przedstawicielami pracowników i praco-
dawców. Prezes Zagórowski sprawia wrażenie, jak 
gdyby gdzieś tę świadomość zagubił. Może koledzy 
z organizacji pracodawców sprawią, że wróci do rze-
czywistości" - mówi Dominik Kolorz.
 
Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik prasowy JSW, 
zajęła następujące stanowisko w tej sprawie:

„Jesteśmy zaskoczeni pismem przedstawicieli NSZZ 
"Solidarność". Konsekwentnie i od wielu lat prowa-
dzimy propracowniczą i opartą na dialogu politykę. 
Pensje naszych pracowników są najwyższe w gór-
nictwie. Średnie wynagrodzenie w JSW wyniosło 
w 2011 roku 7 505,39 zł. W latach 2000–2011 płace 
w naszej spółce rosły średnio o 7,6% rocznie, przy 
średniej inflacji na poziomie 3,5%. W zeszłym roku 
pensje brutto wzrosły w JSW o 10,7%, przy inflacji 
na poziomie 4,3%. Dodatkowo nasi pracownicy 
otrzymali 10-letnie gwarancje zatrudnienia. Z kolei 
w tym roku – na wniosek zarządu – nasi pracownicy 
otrzymają jeszcze w czerwcu nagrodę z zysku i do-
datkowe premie motywacyjne. Wszystkie nasze 
działania są zgodne z przepisami prawa, Kodeksem 
Pracy, porozumieniami ze stroną społeczną i zapo-
wiedziami sprzed debiutu na giełdzie". 

Najwyższe 
standardy w JSW

Spółka znalazła się w gronie 32 firm, które pozy-
tywnie przeszły weryfikację w postaci audytu prze-
prowadzonego przez firmę PwC. Audyt miał na celu 
zbadanie, czy przedsiębiorstwa spełniają najwyższe 
standardy zawarte w Kodeksie odpowiedzialnego 
biznesu.

 
„Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni wyjątko-
wym zaangażowaniem firm podczas naszych spot-
kań, a także faktem, iż niemal wszystkim audyto-
wanym firmom udało się pokonać bardzo wysoko 
zawieszoną poprzeczkę – powiedziała przedstawi-
cielka PwC Irena Pichola. Podkreśliła także fakt, iż 
projekt dał wielu firmom silny impuls do wdrażania 
kolejnych elementów odpowiedzialnego biznes". – 
"Po rozmowach z pracownikami firm widać, że zasa-
dy są wdrażane" – powiedziała Irena Pichola. 

"Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu" po-
wstała z inicjatywy Pracodawców Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz największych polskich przedsiębiorstw. 
Jest to projekt realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem pro-
jektu jest pomoc we wdrażaniu przez przedsię-
biorców zasad społecznej odpowiedzialności bizne-
su. Cel ten realizowany jest poprzez upowszechnia-
nie rozwijanie narzędzi i standardów CR (ang. 
corporate responsibility). Głównym elementem pro-
jektu jest opracowanie Kodeksu Odpowiedzialnego 
Biznesu jako kanonu zasad, którymi powinny kiero-
wać się odpowiedzialne przedsiębiorstwa oraz stwo-
rzenie podręcznika zawierającego praktyczne wska-
zówki do wdrażania strategii CR w firmach. 

Katarzyna Barczyńska

ciąg dalszy ze strony 3



S
IL

E
S
IA

P
R

E
S

S
E

wizytówki     ulotki     plakaty     banery

www.silesiapresse.com       tel. 531 350 850

5www.gazeta.jasnet.pl    informacje

Sianożęty 
"Nadmorski Raj”

Jastrzębie-Zdrój, ul.Goździków 31
tel.: 32 47 00 366,    32 47 52 864

www.bbjsport.pl

12.07-20.07.2012 (8 noclegów) - 1090 zł
21.07-28.07.2012 (7 noclegów) - 990 zł
28.07-04.08.2012 (7 noclegów) - 990 zł
08.09-19.09.2012 (11 noclegów) - 955 zł

Super wakacje nad morzem 
                                         już od 955 zł                                                     z transportem

CIĘCIA W SZPITALU 
SĄ JUŻ FAKTEM

Sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 
była poświęcona nadzwyczajna sesja Ra-
dy Miasta w dniu 28 maja. Zaproszenie 
na posiedzenie przyjęli posłowie, radni 
sejmiku wojewódzkiego, dyrekcja WSS 
nr 2. Na obrady przybyli również pacjenci 
szpitala. Na sali obrad zabrakło przed-
stawiciela Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Śląskiego oraz Narodowego 
Funduszu Zdrowia.
 
Dyrekcja WSS nr 2 „poszukuje" ok 16 mln 
zł oszczędności, aby zbilansować wynik 
finansowy. W tym celu zaproponowano 
m.in. obniżenie o 1/2 etatów pracowni-
ków części praktycznej Oddziału Reha-
bilitacyjnego. Rozważano również obni-
żenie o 30 proc. wynagrodzeń wszystkim 
pracownikom

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę 
w sprawie wystosowanie apelu do Pre-
zesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Zwrócili się o zapłatę nadwykonań za rok 
2011 i zwiększenie kontraktu dla WSS na 
rok 2012 oraz o powstrzymanie przed 
przekształceniem WSS nr 2 w Jastrzębiu-
Zdroju w spółkę prawa handlowego. 

W dniu 31 maja, 12 z 18 pracowników 
części praktycznej Oddziału Rehabilita-

cyjnego Wojewódzkiego Szpitala Spe-
cjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju 
otrzymało zmianę warunków zatrudnie-
nia na 1/2 etatu. Dyrektor szpitala Gra-
żyna Kuczera tłumaczy takie działania 
trudną sytuacją placówki i koniecznością 
dostosowania ilości personelu do po-
trzeb, które wynikają z kontraktu NFZ.
 
Halina Cierpiał, przewodnicząca NSZZ 
„Solidarność" WSS nr 2 mówi, że nie ma 
zgody ze strony związków zawodowych 
na takie posunięcia. „Nie tędy droga, aby 
poszukiwać oszczędności kosztem praco-
wników. Jak wiadomo szpital ma zaniżo-
ny kontrakt i tu tkwią główne powody je-
go sytuacji finansowej. My, jako związek 
zawodowy zrobimy wszystko, aby bronić 
miejsc pracy w naszym zakładzie".
 
Radny Janusz Tarasiewicz uznał takie po-
sunięcia dyrekcji za nie do przyjęcia. Po-
wiedział, że można domniemywać, iż re-
alizowany jest w Jastrzębiu scenariusz 
szpitala tyskiego, który już nie istnieje. 
„Uważam, że sprawą należy zająć się na-
tychmiast. Nie czekając do sesji czerwco-
wej. Jeszcze podczas dzisiejszej sesji Ra-
dy Miasta poruszę ten temat" - mówił. 

Rada Miasta planuje w czerwcu na sesji 
powrócić do sytuacji Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego nr 2. 

Podczas czwartkowej, 31 maja, sesji Rady Miasta prezydent 
otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2011. 
W głosowaniu 14 radnych było za, a 8 przeciw. Nikt nie wstrzy-
mał się od głosu. 

Udzielenie absolutorium poparły kluby radnych: Wspólnota Sa-
morządowa, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej. Przeciwko byli radni z Platformy Obywatelskiej 

Paweł Jagodziński z WS zwracał uwagę na to, że budżet umo-
żliwił „rozbudowę miasta, budowę boisk, remonty szkół i przed-
szkoli". Mówił, że „zawsze komuś może coś nie pasować", jed-
nak prezydent wraz z radnym starają się wsłuchiwać w głos mie-
szkańców. Andrzej Matusiak (PiS) uznał 2011 rok za udany: „Wy-
budowano halę widowiskowo-sportową, dwa boiska sportowe, 
oddano do użytku nowe mieszkania socjalne, trwa budowa Dro-
gi Głównej Południowej". Jerzy Lis (SLD) mówił, że w budżecie  
2011 były realizowane kluczowe inwestycje dla miasta oraz dro-
bne remonty (schody, chodniki, drogi). Roman Foksowicz (PO) 
uznał, że budżet 2011 „nie do końca był wykonany tak, jak 
trzeba. Wskazuje na to nadwyżka budżetowa. Pieniądze, które 
powinny pracować, być zainwestowane w mieście, leżały i były 
niewykorzystane". 

Na co dzień robią co mogą, aby zapewnić rozrywkę oraz dozna-
nia kulturalne wszystkim mieszkańcom miasta. Nic więc dziwne-
go, że zasługują na uznanie. O kim mowa? O działaczach kultury, 
którzy w piątek, 25 maja, uroczyście obchodzili swoje święto.

Tradycyjnie już impreza, mająca na celu uhonorowanie osób, 
które dbają o krzewienie kultury w naszym mieście, odbyła się 
w Domu Zdrojowym. Na zaproszonych gości, wśród których nie 
zabrakło władz miasta, posłów, radnych oraz oczywiście praco-
wników Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kul-
tury oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, czekała niespo-
dzianka w postaci występu zespołu AVOCADO, znanego wszy-
stkim z pierwszej edycji programu X Factor.

Tuż po nich nadszedł czas na wręczenie najważniejszego odzna-
czenia czyli nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej i upowszechniania kultury. Z rąk prezydenta Mariana 
Janeckiego odebrał ją fotograf Stanisław Sputo. 

Następnie nadszedł czas na wręczenie odznak honorowych za 
zasługi dla województwa śląskiego, które wręczała Radna Sej-
miku Województwa Śląskiego Anna Hetman oraz Radny Sejmiku 
Województwa Śląskiego Marian Jarosz. Złotą odznakę otrzymał 
Miejski Ośrodek Kultury, natomiast srebrne przypadły również 
pracownikom MOK-u a otrzymali je: Teresa Piech, Elżbieta Woj-
tyna, Iwona Jesionka, Janusz Jurczak oraz Halina Tworzydlak. 
Wyróżniona piątka pozostała na scenie, ponieważ medale od Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wręczał również poseł 
Krzysztof Gadowski. Do wspomnianych powyżej osób dołączył 
również Jakub Moroń, w którego imieniu odznakę "Zasłużony dla 
kultury" odebrała mama, Henryka Moroń.

W dalszym ciągu nie był to koniec powinszowań i wyróżnień. 
Zastępca prezydenta Krzysztof Baradziej oraz Przewodniczący 
Rady Miasta Tadeusz Sławik wręczyli wyróżnienia dla pracowni-

WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.  Fot. Magdalena Kowolik

PREZYDENT OTRZYMAŁ 
ABSOLUTORIUM

Marian Janecki.  Fot. Magdalena Kowolik

DZIAŁACZE KULTURY 
NAGRODZENI

ków MOK-u. Otrzymali je Bogusława Piechoczek, Krystyna Kaul, 
Stefania Gołowska, Kazimierz Kowal oraz Anna Mrówczyńska. 
Również praca Miejskiej Biblioteki Publicznej została doceniona 
i na scenę po gratulacje wkroczyły Krystyna Bosacka, Marzena 
Chochulska, Karolina Kleczkowska-Reguła, Agnieszka Kuta oraz 
Maria Szabałowska.

Wiadomo, że praca ośrodków kulturalnych w naszym mieście 
jest nadzorowana przez ich dyrektorów, dlatego też organizato-
rzy Dnia Działacza Kultury nagrodzili kwiatami Janusza Jurczaka, 
Marię Kucharską, Olgę Majkowską oraz Zofię Florek, która nie-
stety z powodu choroby nie mogła osobiście odebrać gratulacji.

Na zakończenie święta wszystkich osób, które dbają o rozwój 
kultury w Jastrzębiu-Zdroju, ponownie na scenie zaprezentował 
się zespół AVOCADO.

Stanisław Sputo.  Fot. Mateusz Magiera
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FIRANY
- ATRAKCYJNE CENY
- SZYCIE
- SPRZEDAŻ
- MODELOWANIE
- FACHOWA I MIŁA OBSŁUGA

Pasaż 24h (obok marketu Kaufland)
ul. Harcerska 2a, Jastrzębie-Zdrój
Zapraszamy: Pn-Pt: 10.00-17.30
Sob: 10.00-13.00

tel. 515 244 843

Czas na zmiany?  
Kup firany!

SZAFY 
GARDEROBY DO ZABUDOWY

SZAFY 
GARDEROBY DO ZABUDOWY

KOMANDOR

Autoryzowany dealer
Pasaż 24h boks 9 i 10, ul. Harcerska 2a, Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 4761412

PROMOCJA 
-15 %   -30 % 

PRZYJDŹ 
I ZAMÓW
BEZPŁATNY 
POMIAR

PROMOCJA 
-15 %   -30 % 

PRZYJDŹ 
I ZAMÓW
BEZPŁATNY 
POMIAR

MODNA
PANI

MODNA
PANI

komplety
damskie
bluzki
tuniki
rajstopy

ROZMIARY

44-62
ROZMIARY

44-62
BIELIZNA WYSZCZUPLAJĄCO-MODELUJĄCA

Pasaż 24
Jastrzębie-Zdrój

ul. Harcerska 2a 
(obok marketu Kaufland)

EXPRESOWA
NAPRAWA BIŻUTERII

ZŁOTNIK JUBILER

SPRZEDAŻ
SKUP
WYMIANA
ZŁOTA I SREBRA

Pasaż 24h - box 19 
Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 2a
tel. 694 794 734

nART GOLD

Pasaż 24h ul.Harcerska Pasaż 24h ul.Harcerska Pasaż 24h ul.Harcerska

Pasaż 24h ul.Harcerska Pasaż 24h ul.Harcerska Pasaż 24h ul.Harcerska

Pasaż 24h ul.Harcerska Pasaż 24h ul.Harcerska Pasaż 24h ul.Harcerska

Zdania na temat wyglądu jastrzębskiej hali widowi-
skowo-sportowej są podzielone. Jedni uważają ją 
za ciekawy element architektury miasta, drudzy za 
szpecący kolos.

A jastrzębska hala widowiskowo-sportowa otrzy-
mała tytuł „Budowa Roku 2011” (nagroda I stopnia) 
w konkursie Budowa Roku organizowanym przez 
Polski Związek Inżynierów i Techników Budowni-
ctwa przy współudziale Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Głównego 
Urzędu Nadzoru Budowlanego.

W XXII edycji konkursu nagrody i wyróżnienia przy-
znano w dziesięciu kategoriach. W grupie obiektów 
sportowych najwyżej oceniona została hala widowi-
skowo-sportowa przy Al. Jana Pawła II w Jastrzę-
biu-Zdroju.

Jak podaje Polski Związek Inżynierów i Techników 
Budownictwa, nagrodzone i wyróżnione obiekty bu-
dowlane charakteryzują się nowoczesnymi rozwią-
zaniami technologicznymi, wysoką jakością wyko-
nawstwa robót, dobrą organizacją procesu budo-
wlanego, wysokim poziomem zapewnienia bezpie-
czeństwa pracy i ochrony środowiska.

HALA BUDOWĄ ROKU

Co 15 sekund potrzebna jest krew, która może ura-
tować życie pacjenta. Nie trzeba więc nikomu chyba 
tłumaczyć jak istotny jest dar serca, który regu-
larnie oddają ludzie na całym świecie. Z pewnością 
natomiast nie trzeba tego tłumaczyć członkom 
Miejskiego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 
w Jastrzębiu, który 25 maja, obchodził 5 lat.

Z tej okazji, w Szkole Podstawowej nr 4, odbyła się 
uroczystość 5-lecia klubu. Zjawiło się zarówno wielu 
członków, którzy już od dawna oddają krew, jak 
również zaproszeni goście wśród których nie zabra-
kło przedstawicieli Rady Miasta, dyrekcji Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Raciborzu oraz wszystkich sympatyków jastrzę-
bskich krwiodawców. Prezes Ryszard Górski z dumą 
opowiadał o osiągnięciach klubu na przestrzeni 
5 lat, zapoznając gości z prezentacją multimedia-
lną, która przeprowadziła uczestników piątkowych 
uroczystości przez 5 lat istnienia Miejskiego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi PCK.

Przybyli na obchody 5-lecia mieli okazję dowiedzieć 
się także więcej na temat idei krwiodawstwa, po-
słuchać występu wokalnego oraz wielu dobrych 
słów, skierowanych pod adresem krwiodawców. 
Nie obeszło się bez kwiatów, prezentów oraz ży-
czeń.

OD 5 LAT RATUJĄ ZYCIE

Występy dzieci z tutejszej szkoły, gościnne popisy 
grupy musicalowej, pokaz Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Bzia. To tylko niektóre z atrakcji, jakie cze-
kały na uczestników niedzielnego, 27 maja, Festynu 
Jubileuszowego z okazji 100-lecia Szkoły Podsta-
wowej nr 15. Także unoszący się w powietrzu za-
pach grochówki i kiełbasy z grilla nie pozwalał zapo-
mnieć jastrzębianom, gdzie przyjdzie spędzić im 
najbliższe godziny. Jak powiedziała nam Lucyna Ja-
gielska, dyrektorka Zespołu Szkół nr 13, ten spekta-

kularny jubileusz to powód do dumy dla wszystkich 
związanych ze szkołą-jubilatką. Także Krystynie Ma-
tera, absolwentce SP nr 15 i jej byłej dyrektorce, 
udzieliły się emocje, kiedy opowiadała o swoich 
wspomnieniach związanych z placówką z Bzia. Swo-
istą klamrą łączącą to, co było z tym, co jeszcze 
przed szkołą był występ muzyczny Krzysztofa Pro-
skurnickiego wraz z synem. Ten pierwszy to ab-
solwent SP nr 15, drugi - wciąż do niej uczęszcza.

100-LECIE SP NR 15

W czwartek, 31 maja w kinie "Centrum" zebrało się 
kilkaset osób, które wspólnie chciały świętować nie 
lada jubileusz. To bowiem wtedy odbyła się uro-
czystość honorująca 10 lat działania Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Jastrzębiu-Zdroju.

Podczas kilkugodzinnych uroczystości nie zabrakło 
przemówień zaproszonych gości, którzy w ciepłych 
słowach wypowiadali się na temat działalności pla-
cówki dla seniorów. Zaprezentowano również po-
kaz slajdów, z których można było dowiedzieć się 

podstawowych informacji o działalności Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Jastrzębiu-Zdroju. Zapro-
szeni goście mieli okazję obejrzeć również bogatą 
fotogalerię ze zdjęć, które nagromadziły się w kro-
nice Uniwersytetu w ciągu ostatniej dekady. Uro-
czystość obfitowała również w występy artysty-
czne. Z okazji tego jubileuszu można życzyć pla-
cówce co najmniej kolejnych 100 lat działalności, 
aktywnych słuchaczy, ciekawych wykładów oraz 
z pewnością środków finansowych na dalszy rozwój 
placówki.

ZACNY JUBILEUSZ

Zebranie sprawozdawcze za okres minionego roku 
odbyło się w czwartek, 24 maja, w sołectwie Ru-
ptawa. Urząd Miasta reprezentowali: zastępca pre-
zydenta Krzysztof Baradziej, naczelnik Wydziału In-
frastruktury Komunalnej i Inwestycji Maria Pilarska. 
Zaproszenia na spotkanie przyjęli również radni: 
Franciszek Franek, Damian Gałuszka i Marian Króli-
czek, a także dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Wo-
dociągów i Kanalizacji Tadeusz Pilarski. 

Sołtys Irena Zachraj przedstawiła sprawozdania 
za okres ubiegłego roku. Mówiła m.in. o wnioskach, 
jakie Rada Sołecka wniosła do budżetu miasta 
w 2011 r. 

Naczelnik Maria Pilarska przybliżyła założenia no-
wej Ustawy o utrzymaniu porządku w gminie, a za-
stępca prezydenta Krzysztof Baradziej zaznajomił 

zebranych z inwestycjami, które zostały wykonane 
w sołectwie w ubiegłym roku. I to tematem inwe-
stycji byli najbardziej zainteresowani mieszkańcy 
sołectwa. 

Ruptawianie poruszyli potrzebę budowy nowej sali 
gimnastycznej i boiska sportowego przy SP nr 17. 
Domagają się montażu sygnalizacji świetlnej na 
przejściu dla pieszych nieopodal szkoły lub specja-
lnej tablicy, która będzie pokazywać prędkość z jaką 
poruszają się samochody. Poruszono także sprawę 
przedłużającego się remontu przychodni zdrowia. 
Gorącym tematem był stan dróg sołeckich. Jeden 
z mieszkańców sołectwa tak podsumował zebranie: 
„Wszystko robi się w Jastrzębiu, w mieście, a sołec-
twa traktowane są po macoszemu. Mamy takie dro-
gi, że wstyd jest się nimi poruszać. A ciągle sły-
szymy, że nie ma pieniędzy i musimy czekać”.

W RUPTAWIE 
O INWESTYCJACH

Każdy jastrzębianin,  który pała sentymentem do 
dwóch kółek, czyli roweru może wziąć udział w nie 
lada imprezie. Zarząd Osiedla Pionierów przygoto-

wał dla nich rajd rowerowy, którego meta zakończy 
się na Równicy, w Ustroniu. Start w sobotę, 23 czer-
wca o godz. 8. Zbiórka przy ul. Warszawskiej.

RAJD ROWEROWY 
MTB/CROSS
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odczas kwietniowego posiedzenia Komisji 
Skarbu radni mieli debatować nad inwesty-
cjami, jakie obecnie prowadzone są przez 

Urząd Miasta oraz Miejski Zarząd Nieruchomości. 
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie 
fakt, że materiały, na podstawie których miano dy-
skutować zostały dostarczone… w dniu trwania po-
siedzenia (sic!). Jak uznał oburzony przewodniczący 
tej komisji Janusz Tarasiewicz, jest to zepchnięcie 
radnych do roli statystów, biernych słuchaczy, skoro 
nie mają oni możliwości rzetelnego przygotowania 
się do obrad. Bo czy więc w takiej sytuacji można 
mówić o rzeczowym i merytorycznym podejściu do 
tematu? 

Incydent który zaistniał podczas posiedzenia tej 
komisji zaowocował interpelacją w tej sprawie. Ra-
dni Jerzy Lis (SLD) i Janusz Tarasiewicz (PiS) pytali 
prezydenta, kto poniesie odpowiedzialność za tą sy-
tuację. „Czy niektórzy urzędnicy mają coś do ukrycia 
przed radnymi?” Dlaczego tego typu problemy z te-
rminowością pojawiają się notorycznie, czego przy-
kładem (jednym z wielu) jest choćby Komisja Rewi-
zyjna, której utrudnia się właściwe procedowanie 
przy podjętych i przedłużających się – niestety z po-
wodu zaniedbań urzędniczych – kontrolach” – na-
pisali m.in. radni w interpelacji. 

Zastępca prezydenta Miasta Krzysztof Baradziej 
(Wspólnota Samorządowa), odpowiadając na te za-
rzuty uznał, że opisana przez radnych sytuacja „nie 
wpłynęła na jakość pracy Komisji Skarbu. Nie było to 
również działania mające na celu utrudnienie pracy 
i procedowania Komisji i Radnych”. Poza tym, jak 
zaznacza wiceprezydent, w Statucie Rady Miasta nie 
ma określonych terminów, w jakich powinny być do-
starczane materiały. „Nie jest również określone, czy 
mają to być materiały pisemne i ustne”. Cóż, skoro 
Statut nie określa tego typu spraw, to może zwycza-
jowe wprowadzenie pewnych norm ułatwiłoby spra-
wę. Bo przecież, co nie zakazane to dozwolone. Ale 
zależy to już chyba od zwyczajów, jakie panują w da-
nej instytucji, czy przepisy służą ułatwianiu współ-
pracy, czy też są wykorzystywane jako ochrona dla 
arogancji i niekompetencji. No i stare już pytanie, co 
do funkcji urzędnika: kto właściwie jest dla kogo? 

Inną sprawą są odpowiedzi na interpelacje, któ-
re radni składają do Prezydenta Miasta Jastrzębie-
Zdrój. Pytają, w imieniu wyborców, o rzeczy istotne 
dla danej społeczności i to mieszkańcom przede 
wszystkim udzielana jest odpowiedź. Z tym też róż-
nie bywa. Radny Jerzy Lis (SLD) mówi: „Większość 
odpowiedzi na interpelacje udzielana jest w sposób 
mający na celu zbyć i zniechęcić radnego do zgła-
szania interpelacji. Odpowiedzi niekiedy lekceważą 
problem, radnego, są na żenującym poziomie i być 
może, dlatego urzędnicy chcieliby, aby ich nie było. 
Można powiedzieć, że jest to moje subiektywne od-

czucie, ale każdy mieszkaniec mający dostęp do In-
ternetu, w dokumentach zamieszczonych na BIP-ie 
może sprawdzić treść każdej interpelacji oraz od-
powiedź na nią, jaką urzędnicy raczyli udzielić. 
Wnioski nasuną się same. Wówczas jedynie pozo-
staje się dziwić, że radnym chce się jeszcze zgłaszać 
interpelacje. Otrzymane odpowiedzi – przeważnie 
zawsze negatywne, niejednokrotnie jednozdaniowe 
np. „w budżecie 2012 roku brak jest środków”, sku-
tecznie zniechęcają do składania interpelacji. 

Urzędnicy nie zadają sobie trudu rozważenia 
problemu, jakiego dotyczy interpelacja, samej zasa-
dności zgłoszenia interpelacji i ustosunkowania się 
do zaproponowanego przez radnego sposobu ro-
związania problemu. Dlatego cieszmy się, że są je-
szcze radni, którzy w formie interpelacji nagłaśniają 
problemy, jakie powinny być rozwiązane na szczeblu 
miasta”. 

Radna Alina Chojecka (PO) również ma ten te-
mat krytyczne zdanie: „Część odpowiedzi na inter-
pelacje robi wrażenie, że są pisane na okrągło. Brak 
w nich konkretnych odpowiedzi. Bywa, że często za-
mieszcza się lakoniczną informację, że na dane za-
danie nie ma środków budżetowych. Zdarzyło mi się 

pytać, kiedy nastąpi remont schodów, a w odpowie-
dzi przeczytałam, że schody są zagrodzone i można 
je obejść. Moim zdaniem takie podejście do sprawy 
to brak zrozumienia. Oczekuje konkretnych, rzeczo-
wych odpowiedzi. Mam wątpliwości, czy wszystkie 
interpelacje, które podpisuje prezydent są przez nie-
go czytane”. 

Janusz Tarasiewicz (PiS) uważa, że „zdarzają się 
sytuacje, że odpowiedzi na składane interpelacje są 
niespójne z zadawanymi w nich pytaniami. Odpo-
wiedzi przygotowują urzędnicy. W moim przekona-
niu prezydent, bądź jego zastępca podpisują je nie 
czytając ich. Wielokrotnie ten temat podnosiłem 
w kolejnych interpelacjach i niekiedy trzeba było kil-
kakrotnie je składać, by odpowiedź można było 
uznać za wystarczającą. 

Od tej chwili postanowiłem, że w przypadku, 
gdy odpowiedzi nie będą udzielane, bądź będą 
wymijające - będę interweniował poza jastrzębskim 
samorządem, np. przez nadzór prawny wojewody, 
co już zasygnalizowałem w jednej z ostatnich inter-
pelacji, która dotyczyła próby ingerencji w suweren-
ność radnych przez osoby nieuprawnione (spoza 
Rady Miasta), którym głos udzielono na sesji”. 

Zupełne przeciwne zdanie na ten temat ma wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Kinasiewicz 
(WS) „Oczywiście nie zawsze jestem usatysfakcjo-
nowany odpowiedziami na moje interpelacje, ale 
tylko z tego względu, że zawsze każdy radny wnio-
skuje o jak najwięcej inwestycji dla swojego osiedla, 
rejonu, miasta. A nie na wszystko przecież starcza 
środków budżetowych. Odpowiedzi te są merytory-
czne i ukazują po prostu stan faktyczny danej spra-
wy” - wyjaśnia. 

Również przewodniczący Rady Miasta Tadeusz 
Sławik (PiS) przychyla się do zdania swojego koali-
cjanta i uważa, że większość odpowiedzi na inter-
pelacje jest merytoryczna i nie ma im nic do zarzu-
cenia. „Zdarzają się wprawdzie pojedyncze przy-
padki, kiedy radny otrzymuje pobieżne i ogólnikowe 
informacje, ale to zdecydowana mniejszość. Być 
może należałoby w takich przypadkach dogłębnie 
podejść do omawianych spraw. Poza tym radni po-
winni zauważyć różnicę pomiędzy zapytaniem, a in-
terpelacją” - mówi. 

Prezydent Marian Janecki zapytany o całą 
sprawę powiedział, że trudno mu się wypowiadać 
ogólnie: „Musiałbym odnieść się do konkretnych in-
terpelacji, ale mogę powiedzieć, że są one pisane 
zgodnie ze stanem wiedzy. Czasem odpowiedź jest 
obszerna, innym razem mniej, ale nie jest to z powo-
du braku rzetelności, czy tym bardziej złośliwości, 
ale wynika z merytorycznych przesłanek. Dodam je-
szcze, że każdą interpelacja, która podpisuję czy-
tam. Mogę jednak nie znać treści odpowiedzi, które 
udziela mój zastępca”. 

W sprawie kontaktów radnych z „górą” Urzędu 
zauważa się podział na radnych koalicji (PiS i WS) 
i tych będących w opozycji (PO, SLD). Ci pierwsi, ra-
dni WS i PiS (poza Januszem Tarasiewiczem) i nie 
mają im nic do zarzucenia. Natomiast drudzy mają 
zdecydowanie krytyczny stosunek na temat otrzy-
mywanych odpowiedzi. Czy wynika to z pozycji, ja-
kie zajmują? Czy wzajemna niechęć i animozje oso-
biste biorą górę nad sprawami miasta i dążeniem do 
wspólnego rozwiązywania problemów? Radni zapy-
tani o bieżące kontakty ze „zwykłymi” urzędnikami, 
wypowiadają się o nich raczej pozytywnie. Nie za-
uważają wyraźnej niechęci, czy tendencji do utru-
dniania ich działalności. Czy to więc „góra” kształ-
tuje oficjalnie udzielane odpowiedzi i robi to według 
wybranego przez siebie klucza? Odpowiedzi na in-
terpelacje są podpisywane przez prezydenta i jego 
zastępcę. Oczywiste jest więc, kto ma wpływ na 
ostatecznych ich kształt, a już na pewno kto za nie 
odpowiada.

TARCIA NA MIEJSKIEJ "GÓRZE”
Wiadomo, że bywają tematy trudne, niewygodne pytania, na które niełatwo znaleźć odpowiedź, zwłaszcza 
wtedy, kiedy sprawa jest skomplikowana lub nie chce się powiedzieć wszystkiego. Zdarzają się wtedy 
odpowiedzi niepełne, wykrętne lub wręcz agresywne. Trudno nam je akceptować w życiu codziennym, a co 
już dopiero w urzędach. A kiedy już na „szczytach władzy” i to tej samorządowej dochodzi do tarć, to nie jest 
to dobry sygnał.  I tak na przykład jednym z zadań urzędników samorządowych jest przygotowanie 
odpowiednich materiałów informacyjnych oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych, a więc 
przedstawicieli lokalnej społeczności. Mają one być wyczerpujące i rzetelne, a z tym różnie bywa...

Katarzyna Barczyńska

Fot. Magdalena Kowolik
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Dźwięki syren rozbrzmiewały na skwerze przy 
ul. Północnej. To jednostki ochotniczych straży po-
żarnych dawały znać, że są już na miejscu i można 
zaczynać. Piątek, pierwszy dzień festynu, należał do 
nich. Tłumy najmłodszych dzieci otoczyły samo-
chody strażackie. Ustawiały się kolejki, żeby móc za-
siąść za kierownicą najprawdziwszego wozu stra-
żackiego. Tuż obok, dzieciaki podziwiały mundury. 
Inni próbowali wejść na drabinę. Strażacy przeży-
wali prawdziwe oblężenie. Od czasu do czasu opo-
wiadali o swojej profesji. "Ratujemy życie i zawsze 
jesteśmy tam, gdzie trzeba nieść pomoc. To takie 
powołanie. Nie chodzi przecież o żadne pieniądze, 
czy korzyści. Tak było zawsze, że człowiek człowie-
kowi niósł pomoc" - mówi strażak z Ruptawy. Tuż 
obok przechodzili rodzice z kilkuletnią córeczką, któ-
ra z zachwytem patrzyła na czerwony samochód. 
"Dla nich to na razie atrakcja, zabawa, ale może kie-
dyś zrozumieją, że bycie strażakiem to całkiem po-
ważna sprawa" - śmiał się druh i chętnie pozował do 
pamiątkowych zdjęć. Piątek był czasem zabawy 
i o trudnych chwilach się nie mówiło.

Weszli dziarsko na plac. Rozpoznać ich łatwo, bo 
mają charakterystyczne pomarańczowe stroje. Sami 
tak o sobie nie mówią, ale to elita jastrzębskiej stra-
ży pożarnej. Podejmują się zadań najtrudniejszych, 
gdzie trzeba wykazać się niesamowitą kondycją 
i profesjonalizmem. W piątek zademonstrowali tylko 
fragment swoich umiejętności. Jastrzębianie z uwa-
gą przyglądali się dużej drabinie, na której zwisała 

lina. "Co będzie się teraz działo?" - pytał zaledwie 
5-letni Tomek. I już otrzymał odpowiedź, widząc 
strażaka, który bardzo sprawnie wspina się po niej 
do góry. "A jak on to robi, że potrafi tak wchodzić?" - 

pytało inne dziecko. Na razie maluchy nie rozumieją, 
że to efekt długich i żmudnych ćwiczeń, na razie dla 
nich to tylko zabawa. Ale czasem trzeba ewakuować 
zagrożonego człowieka z wysokiego bloku i wtedy 
do akcji wkraczają oni. Póki co, na festynie demo-
nstrowali transport rannego przez ratownika. Czas 
wykonania zadania był imponujący. Zarówno do-
rośli, jak i dzieci z zapartym tchem śledzili pokaz. Na 
zakończenie były gromkie brawa i słowa podziwu. 
"Są świetni, ale żeby nie musieli pokazywać tego ro-
dzaju umiejętności na żywo" - podsumował pan 
w średnim wieku. 

Są z innej epoki. Dziś już zupełnie nie używane, 
a mimo to - a może właśnie dlatego - pobudzają wy-
obraźnię. W iluż akacjach wzięły udział, ile pożarów 
"widziały"? W sobotę to one i obsługujące je załoga 
były głównymi bohaterami imprezy. Sam ich wjazd 
wzbudził ogromne zainteresowanie. Ludzie pod-
chodzili, dotykali sprzętu, czytali napisy. Z niedo-
wierzaniem przyjmowali, że niektóre sikawki pocho-
dzą z końca XIX wieku i jeszcze działają. Dzieciaki 
wskakiwały na miejsce koło woźnicy. Bacznie przy-
glądały się mundurom, lśniącym w słońcu hełmom, 
toporkom. 

"Słuchajcie, zaraz wystartujemy, ale najważniej-
sze jest zachowanie maksymalnej koncentracji, 
uwagi, wtedy pójdzie nam dobrze. Nie szalejcie, nie 
szarżujcie" - to fragment narady jednej z drużyn tuż 
przed zawodami, które zostały rozegrane w sobotę. 
"Damy radę, trzeba tylko szybko pompować. Nie 
możemy tracić cennych sekund" - tak przygotowy-
wali się do konkurencji w innym zespole. 

Zadanie wydaje się banalne, dobiec po dre-
wnianych podpórkach do sikawki, rozwinąć węża, 
oraz usunąć przeszkodę, polegającą na szybkim 
przecięciu drzewa i w końcu ugasić pożar. Może to 
tak wyglądało, ale łatwe bynajmniej nie było. Zwła-
szcza wtedy, kiedy sześciu chłopa wskoczyło na ła-
weczkę i musiało wykazać się gibkością i równowa-
gą. Ale kto powiedział, że będzie łatwo? 

"Daliśmy z siebie wszystko - mówi zadyszany 
strażak z OSP Zabełków - jak będzie zobaczymy, ale 
najważniejsza jest zabawa i czysta rywalizacja". 

"Dawaj, dawaj!" - to krzyczą mieszkańcy 
Jastrzębia, kiedy chłopaki z OSP Jastrzębie Górne 
przystępują do zadania. Potem dowiedzą się, że wy-
grali, ale na razie walczyli z czasem, z konkurentami, 
z sobą. Na koniec każda drużyna zostaje obdarzona 
gromkimi brawami. Przecież przyjechali tutaj, żeby 
miło spędzić czas i mieć co wspominać. 

Plusk wody i jeden ze strażaków wylądował 
w zbiorniku do gaszenia pożarów. To taka tradycja, 
bez której nie ma żadnych prawdziwych zawodów. 
Śmiech i radosny gwar oznaczają, że wszystko jest 
w porządku. To już taki zwyczaj, że finał zawsze mu-
si być mokry. 

Kiedyś bez nich nie istniałaby straż pożarna. By-
ły jej nieodłączną częścią. Dzisiaj są już tylko jedną 
z atrakcji. Podczas festynu publiczność nie mogła 
oderwać od nich wzroku, zwłaszcza podczas skoków 
konnych i konkursu. Jeźdźcy, niektórzy nawet ok. 
10-12-letni demonstrowali swoje umiejętności. Tuż 
pod samym nosem widzów, koło ogrodzenia, wyko-
nywali skoki. Sukces zależał od tego, jak bardzo 
człowiek i koń potrafią się zgrać i osiągnąć cel. Jakby 
na dowód tego dało się słyszeć swoisty język ko-
munikacji pomiędzy jeźdźcem i zwierzęciem. "Hej!" - 
tuż przed przeszkodą okrzyk zawodnika do swojego 
podopiecznego. Innym razem: "Koniku skacz". A ze 
strony publiczności: "Co za skok, pięknie, wspa-
niale". "Podziwiam, tacy młodzi ludzie, a już wiele 
potrafią" - mówił jeden z widzów. Po zawodach dzie-
ci wraz z rodzicami pognały w stronę koni, niektóre 
z nich dały się pogłaskać. Udało się nawet zasiąść 
w siodle i zobaczyć jak to jest. Może w ten sposób 
została zapoczątkowana nowa pasja u części mie-
szkańców Jastrzębia? 

 

Co psy robią na festynie strażackim? "Czy pieski 
gaszą pożar?" - pytał jeden z najmłodszych, bo zale-
dwie 4-letnich jastrzębianin. Niedługo okazało się, 
że to psy na służbie. Jak na prawdziwego munduro-
wego przystało wykonywały wszystkie polecenia 
bez zająknięcia, to znaczy szczeknięcia. To dzięki 
nim często udaje się wydobyć człowieka z kata-
strofy, odkopać z gruzowiska. 

Spuszczona lina z dużej drabiny wozu strażac-
kiego oznaczała, iż coś będzie się działo. Strażak i je-
go czworonożny współpracownik wspinają się do 
góry. Po psie nie widać ani śladu strachu, pewnie dla 
niego to normalka. "Czy ten pies nie ma lęku wyso-
kości?" - zastanawiał się jeden z obserwatorów. "Coś 
ty, przecież to specjalnie szkolone zwierzęta" - odpo-
wiadał ktoś inny. Chwilę później główni bohaterowie 
występu śmigali po trawniku w pogoni za rzuconym 
kółkiem. Dzieciaki aż rwały się do głaskania i przy-
tulania psów-strażaków. Te odpowiadały im rado-
snym szczekaniem. 

Festyn strażacki miał wiele odsłon. Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Były sikawki, konie, zawody
i, jak na każdym pikniku, kiełbaski i wata na patyku. 
Nie zabrakło rownież muzyki. Wielbiciele  country 
mogli poczuć sie usatysfakcjonowani. Pogoda do-
pisała, a więc zabawa była przednia. Mieszkańcy 
mieli okazję poznać strażaków podczas zabawy, na 
luzie. Była sposobność do rozmów i bliższego pozna-
nia, tych którzy ratują nam życie.

STRAŻACKI PIKNIK
Muzyka Country, konie i strażacy w wozach bojowych - wszystko to można było oglądać podczas 
festynu strażackiego, który ósmy już raz odbył się w Jastrzębiu-Zdroju, w dniach 25-27 maja. Była 
niepowtarzalna okazja, aby zasiąść za kierownicą prawdziwego samochodu strażackiego, przy-
mierzyć hełm lub włączyć syrenę alarmową. Szczególnie najmłodszym sprawiało to dużą frajdę.

Ochotnicza 
Straż Pożarna 

Grupa Poszukiwawczo
-Ratownicza 

Sikawki konne

Konie

Psy

Fot. Magdalena Kowolik

Katarzyna Barczyńska
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„Dziwi mnie fakt, że szanująca się redakcja, uwa-
żająca się za profesjonalne medium społeczne 
po raz kolejny wnikliwie drąży okoliczności reali-
zacji samego projektu, a nie jego rezultaty. 
W moim odczuciu poszukują Państwo „sensacyj-
nych” informacji dot. etapów realizacji samego 
projektu, a nie zajmują się Państwo jego esencją. 
Ponadto proponuję, przed złożeniem kolejnych 
zapytań dot. tego tematu, zweryfikować posia-
dane przez Państwa informacje, by uniknąć po-
nownego pochylania nad tymi zagadnieniami, co 
w rezultacie zabiera czas, który można by wyko-
rzystać na prace nad rezultatami projektu(...)" 

– tak brzmiała pisemna odpowiedź wiceprezy-
denta Krzysztofa Baradzieja na przesłane pyta-
nia, który z ramienia Urzędu Miasta nadzorował 
prace nad projektem. Pominąwszy arogancję 
odpowiedzi, która zdecydowanie nie przystoi 
urzędnikowi tego szczebla, panu wiceprezyden-
towi najwidoczniej pomyliły się media w zapędzie 
dyktowania, o co należy pytać i o czym pisać. Do 
tego, we wcześniejszej, osobistej rozmowie nie 
popisał się, delikatnie mówiąc, przesadną znajo-
mością tematu i sam poprosił o przesłanie pytań 
pisemnie, zobowiązując się do uzyskania i udzie-
lenia szczegółowej odpowiedzi w kolejnym spo-
tkaniu. Do tego już nie doszło, natomiast nade-
szła jego urzędnicza reprymenda i pominięcie 
milczeniem części pytań. Czy to właśnie taka po-
stawa, oprócz impertynencji, nie mogła być zin-
terpretowana jako chęć ukrycia czegoś? Czy 
sam wiceprezydent nie wprowadził tej “sensacyj-
ności”?

Nam nie na sensacji zależało, mimo zaska-
kującej postawy wiceprezydenta Krzysztofa Ba-
radzieja, a na rzetelnym wyjaśnieniu powstania 
tego, jakby nie było istotnego i kosztownego 
dzieła oraz jego dalszego przeznaczenia. Dla-
tego też z tymi samymi pytaniami, które zada-
liśmy włodarzom naszego miasta zwróciliśmy się 
do Mateusza Werpachowskiego, prezesa Sto-
warzyszenia Delta Partner, które było autorem 
rzeczonego raportu. I tym razem zaskoczenia 
nie było. Bez problemu otrzymaliśmy to, czego 
nie mogliśmy uzyskać od zwierzchniego urzę-
dnika jastrzębskiego magistratu – rzeczowe, 
kompetentne i życzliwe odpowiedzi, które spo-
kojnie rozwiały „sensacje” wzbudzone przez wi-
ceprezydenta.

A zatem, co było u zarania pomysłu? 

„Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił konkurs na do-
finansowanie projektów związanych z badaniami 
nad gospodarką i bezrobociem, do którego po-
stanowiliśmy aplikować. Zainteresowało nas 
przy tym Jastrzębie-Zdrój. Zanim jednak wystą-
piliśmy z takim wnioskiem, przygotowaliśmy kon-
cepcję projektu i zwróciliśmy się do tutejszych 
włodarzy. Miasto odpowiedziało na nasze zapro-
szenie pozytywnie” – odpowiada Mateusz Wer-
pachowski. 

A skąd zainteresowanie 
właśnie naszym miastem? 

„Wybraliśmy - jako niezależna organizacja bada-
wcza - Jastrzębie-Zdrój głównie z powodu spe-
cyfiki związanej z górnictwem, a dokładniej z po-
wodu jego zdecydowanej dominacji nad gospo-
darką miasta. Uznaliśmy, że to jest merytory-
cznie bardzo interesująca jednostka samorządu 
terytorialnego" - tłumaczy. I zaraz wraca do prze-
rwanego wątku: „W praktyce gdzieś tak na po-
czątku roku 2010 wystosowaliśmy do miasta za-
proszenie do uczestnictwa w tym projekcie. 
W sensie formalnym przyjęło ono rolę tak zwa-
nego partnera, my zaś byliśmy liderem, co było 
równoznaczne z faktem, że wszystkie zobowią-
zania zaciągało Stowarzyszenie Delta Partner". 

Czy miasto wykładało jakąś kasę? 

"Założenie było takie, że miasto jest partnerem 
niefinansowym i nie asygnuje żadnych środków 
pieniężnych. Było to dla nas o tyle wygodne, że 
mogliśmy sobie pozwolić na luksus całkowitej 
niezależności. Z kilkudziesięciu projektów złożo-
nych przez firmy badawcze z całego kraju Woje-
wódzki Urząd Pracy wybrał trzy – w tym naszą. 
Następnie, już na realizację tego konkretnego 
projektu, wyasygnował on jakieś 380 tysięcy zło-
tych. Choć może w przypadku WUP-u należa-
łoby mówić o roli pośrednika, bo w praktyce śro-
dki pochodziły w części z budżetu państwa i Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego” – mówi.

 Jak w praktyce wyglądała 
współpraca reprezentowanego 
przez Pana stowarzyszenia 
i miasta Jastrzębie-Zdrój? 

„Obowiązki ze strony miasta, jeśli chodzi o zaan-
gażowanie w projekt, były stosunkowo niewielkie 
w tym sensie, że miasto deklarowało się wspie-
rać działania, które prowadzimy. W praktyce 
współpraca ta była najbardziej intensywna na 
etapie badań i sprowadzała się głównie do umo-
żliwienia i ułatwienia nam zbierania danych. Do-
tyczyło to chociażby zestawień dotyczących 
edukacji, kiedy zwracaliśmy się do magistratu 
o udzielenie nam informacji związanych z tą sfe-
rą działań miasta. Ogólnie oceniam tę współpra-
cę w sposób pozytywny”. 

Z jakimi jednostkami miejskim 
współpracowaliście przy realizacji 
projektu? 

„Ze strony miasta powołany został zespół robo-
czy, w skład którego weszły trzy osoby – w tym 
między innymi Michał Domagała, naczelnik Wy-
działu Polityki Gospodarczej i Promocji. Średnio 
raz na dwa miesiące odbywały się 'spotkania na 
szczycie', czyli z jednej strony ten zespół, z dru-
giej – przedstawiciele naszej firmy. Ich celem 
było głównie zdawanie sprawozdań z postępów 
pracy i plany na przyszłość. Przy okazji chciał-
bym podziękować panu Tadeuszowi Sławikowi, 
przewodniczącemu Rady Miasta, którego zaan-
gażowanie w projekt wykraczało daleko poza to, 
co mogłoby wynikać ze zwykłych obowiązków 
radnego, a co zrobiło na mnie naprawdę duże 
wrażenie”. 

Dużo wysiłku włożyliście 
w jego realizację?

"Chciałbym podkreślić, że nakład pracy związa-
nej z powstaniem raportu był ogromny. Świadczy 
o tym chociażby liczba respondentów. W prak-
tyce dotarliśmy do ponad 2400 osób! Także sa-
ma metodologia pracy czy zaangażowanie 
w projekt autorytetów naukowych świadczą do-
bitnie, jak bardzo spektakularne było to przed-
sięwzięcie". 

Czyli można powiedzieć, że miasto 
Jastrzębie-Zdrój dostało od Was 
bardzo wartościowy prezent? 

"Tak można powiedzieć - uśmiecha się Mateusz 
Werpachowski - mamy nadzieję, że zostanie do-
brze wykorzystany".

A co zawiera sam raport? W sumie składa się 
on z 6 rozdziałów, wśród których, jak się wydaje, 
najważniejsze są te dotyczące wyników badań 
społecznych, prognozy zmian w potencjale Ja-
strzębia-Zdroju i rekomendacji strategicznych.
W pierwszym przypadku mamy do czynienia 
z owocem, jaki wydały przeprowadzone w 2011 
roku na terenie naszego miasta badania. 
Przedmiotem zainteresowania ankieterów była 
jastrzębska młodzież, dorośli mieszkańcy mia-
sta, ale także rozmaite organizacje społeczne 
i przedsiębiorstwa. Jak podkreśla Mateusz We-
rpachowski, przedsięwzięcie miało charakter po-
wszechny i jako przykład podaje wyniki ankiet, 
której adresatami była grupa 1200 uczniów. I co 
prawda synteza uzyskanych wyników przyjęła 
postać książki, ale już na stronie internetowej 
projektu – www.jz2015.pl – można przekonać 
się, jak bardzo spektakularne było to opracowa-
nie. Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Delta 
Partner uzyskana w ten sposób wiedza, jeśli tyko 
zostanie odpowiednio spożytkowana przez mia-
sto, może okazać się bardzo pomocna – zarów-
no dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, jak i jego 
gospodarzy.

W drugim z wymienionych przykładów – 
prognozy zmian w potencjale naszego miasta – 
autorzy raportu próbują odpowiedzieć sobie 
(i nam) na pytanie, jak będzie zmieniać się Ja-
strzębie-Zdrój na przestrzeni najbliższych lat, 
zaś jako ostateczną perspektywę swoich bada-
wczych zapędów wskazują rok 2015. Co ważne, 
prognozy te dotyczą bez mała kilkunastu dzie-
dzin życia społecznego i gospodarczego, w tym 
m.in. demograficznych uwarunkowań rozwoju 
miasta, liczby podmiotów gospodarczych czy 
rynku pracy.

I wreszcie – rekomendacje strategiczne. Mo-
żna śmiało zaryzykować stwierdzenie, że ten 
rozdział adresowany jest głównie do włodarzy 
Jastrzębia-Zdroju. Pojawiające się w nim propo-
zycje, jak przybliżyć nasze miasto do krainy mle-
kiem i miodem płynącą niewątpliwie powinni 
wziąć sobie do serca. Szczególnej trosce na-
szych urzędników polecamy podrozdziały po-
święcone rozwojowi przedsiębiorczości, eduka-
cji dostosowanej do rynku pracy i jakości życia 
w mieście. 

Można zadać sobie pytanie, czy tak ko-
sztowny projekt nie obejmuje zbyt krótkiego 
okresu czasu,  bo tylko do 2015 roku? Dr Krysty-
na Melich-Iwanek z Katedry Ekonometrii Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach pod-

daną przez nas w wątpliwość perspektywę 2015 
roku zaleca jako uzasadnioną metodologicznie 
i ze wszech miar słuszną. Generalnie chodzi o to, 
że czym dłuższy okres czasu, tym mniej precy-
zyjne prognozy i zalecenia. A więc wniosek na-
rzuca się sam: czym szybciej zrobi się z raportu 
praktyczny użytek, tym lepiej.

No właśnie, w tym momencie pojawia się py-
tanie o dalsze losy raportu. Czy zostanie właści-
wie spożytkowany? Czy ogrom włożonej w jego 
powstanie pracy nie pójdzie na marne? Jak mówi 
Mateusz Werpachowski, jeden z autorów ra-
portu, „niejako dla Jastrzębia-Zdroju, dla jego 
mieszkańców jest on czymś na kształt wartości 
dodanej – ważnym jest, żeby skorzystać z do-
brodziejstw, jakie ze sobą niesie”. A jastrzębski 
magistrat? Wydaje się, że akurat jemu obce są 
tego rodzaju rozterki. Wiceprezydent Krzysztof 
Baradziej, pytany przez nas, jak spożytkowana 
zostanie zawarta w raporcie wiedza, odpowiada: 

„Od czasu zaprezentowania wyników projektu 
minął niespełna miesiąc. Sam projekt jest aktual-
nie w fazie rozliczania. Jednocześnie nadal pro-
wadzone są działania informacyjno-promocyjne 
połączone z dystrybucją raportu. Prowadzone są 
także działania mające na celu zaangażowanie 
poszczególnych wydziałów i jednostek, które 
w swojej działalności powinny uwzględnić wyniki 
badań projektu. Mając na uwadze powyższe 
oraz ogromny zasób materiałów do analizy 
(w dużej mierze składający się ze specjalistycz-
nych obszernych raportów) podkreślam, że ich 
analiza nie powinna przebiegać w pośpiechu 
(...)”.

To prawda, że podobno pośpiech wskazany 
jest jedynie przy łapaniu pcheł, ale też prawda, 
że nie jedno utonęło już w marazmie urzędni-
czych zawiłości. A działania miejskiej jak dotąd 
raczej nie rozpieszczają nas wyprzedzaniem ter-
minów. Nawet jeśli miasto nie zapłaciło za projekt 
ani złotówki, to tym bardziej warto go wykorzys-
tać. Bo i w tym przypadku czas to pieniądz. 
I wówczas „ta książka” z pewnością warta będzie 
tych dużych pieniędzy i trudu wielu ludzi. W koń-
cu są takie sytuacje, kiedy nawet temu darowa-
nemu koniowi trzeba zajrzeć w zęby. Niepraw-
daż panie wiceprezydencie? I to tak, żeby zarzut 
”szukania sensacyjności” nie przysłaniał czyjejś 
niekompetencji czy arogancji, a później zrzuca-
nia winy z siebie. Więc może czasem warto za-
wczasu podmuchać na zimne?

Pouczający ton wiceprezydenta Krzysztofa 
Baradzieja, o co mamy pytać i ogólnikowe odpo-
wiedzi na wybrane przez niego pytania, nawet co 
do skonkretyzowania jednostek, jakie zajmą się 
projektem, mogą wskazywać na jego dość luźne 
podejście do tematu. Może to niepokoić, bo za-
kres spraw w nim jest spory, a urzędnicy raczej 
mistrzami szybkości w rozwiązywaniu proble-
mów nie są. Co prawda wiceprezydent uroczy-
ście zapewnia: „Z całą pewnością wyniki projektu 
wykorzystane zostaną w procesie przygotowy-
wania strategii rozwoju miasta oraz innych doku-
mentów strategicznych”. A także: „Wyniki pro-
jektu zdecydowanie będą wykorzystywane do 
przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej pod 
nową perspektywę finansową Unii Europejskiej 
2014 – 2020”. Brzmi obiecująco, ale... zbyt wielu 
ludzi uważa, że w mieście żadne strategie nie są 
realizowane, a one same są tworzone tylko „pro 
forma” (słyszymy tu już głosy oburzenia wice-
prezydenta i niektórych urzędników). Tadeusz 
Sławik, przewodniczący Rady Miasta, prze-
strzega przed scenariuszem, w którym raport 
„dokona żywota” w magistrackim archiwum: 
„Oby nie było tak, jak u Wyspiańskiego: 'Miałeś, 
chamie, złoty róg...'”

PATRZĄC KONIOWI W ZĘBY
O raporcie o stanie gospodarczym miasta zrobiło się głośno wraz z jego pojawieniem się. Z jednej strony były to zachwyty 
miejskich decydentów (jak się miało okazać, mało który go przeczytał), a z drugiej – konsternacja, gdy wyszło na jaw, ile 
ten raport kosztował. Bo i cena niezorientowanych mogła oszołomić (ponad 380 tys.). Nic dziwnego, że posypały się 
komentarze i podejrzenia, mimo wyjaśnień autorów, jaki ogrom wysiłku kosztowało ich to opracowanie. Przecież to 
suma, za którą można przeprowadzić niezły remont! Więc skąd wziął się ten projekt i jak powstał? Wydawało się, że 
najprościej poszukać odpowiedzi i wyjaśnienia wątpliwości u źródła, a więc w Urzędzie Miasta. I tu zonk! Niespodzianka!

Damian Maj
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Skąd Pomysł na to, 
aby szkoła nosiła nazwę 
Porozumienia Jastrzębskiego?

Rzeczywiście, jedna ze szkół wchodząca w skład 
naszego zespołu - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 
otrzyma, jesienią tego roku, nazwę Porozumienia 
Jastrzębskiego. Uważam, że nawiązanie do ważne-
go dla Polski i naszego miasta wydarzenia history-
cznego jest jak najbardziej celowe. Chcemy, aby 
młodzież poczuła się związana z miejscem swojego 
zamieszkania i znała jego historię. W tym przypadku 
najnowszą.

Dlaczego właśnie 
Porozumienie Jastrzębskie?

ZSZ tworzą placówki zawodowe. Wydawało się nam, 
że dla młodzieży, która uczy się w takich kierunkach 
bliskie są ideały robotników sprzed lat. To przecież 
głównie od tej grupy zawodowej wyszły żądania nie 
tylko poprawy bytu, ale i wolności, w końcowym 
efekcie pełnej suwerenności Polski. 

Kto wpadł na pomysł 
właśnie takiej nazwy?

Pomysł zrodził się wśród grona pedagogicznego. 
Później przedstawiliśmy naszą propozycję uczniom 
i Radzie Rodziców. Spotkała się ona z przychylnym 
przyjęciem i została zaakceptowana przez całą spo-
łeczność szkolną. 

Co przyjęcie Porozumienia 
Jastrzębskiego wniesie 
w życie szkoły?

Ceremoniał szkolny będzie związany z patronem, 
czyli w naszym przypadku z Porozumieniem Jastrzę-
bskim. Oprócz tego na lekcjach wychowawczych, 
historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie 
będziemy przywoływać treści związane z Porozu-
mieniami. Uczniowie otrzymają sporą dawkę wiedzy 
na ten temat. Nie chcemy, aby imię patrona szkoły 
było przywoływane tylko raz na rok, od święta, przy 
okazji rocznic historycznych. 

A czy będziecie mieć jakiś 
szczególny dzień, związany 
z Porozumieniem Jastrzębskim?

W naszym przypadku będzie to oczywiście 3 wrze-
śnia, kiedy Porozumienia zostały podpisane. Na ten 
dzień przypadnie kulminacja wszystkich przedsię-
wzięć związanych z patronem. 

A jakie przedsięwzięcia planujecie?

Zamierzamy ogłosić konkurs ogólnomiejski 
związany z Porozumienia Jastrzębskimi, do którego 
chcemy zachęcić uczniów również z innych jastrzę-
bskich szkół. Mamy zamiar utworzyć specjalną salę, 
w której będą zgromadzone różnego rodzaju pa-
miątki z lat 80. Już teraz udało się nam zebrać spory 
zasób materiałów źródłowych: ulotki, gazety, zna-
czki okolicznościowe. Powstały pierwsze prezenta-
cje multimedialne. Chcemy, aby nasza szkoła, jak 

najszerzej propagowała wiedzę o tym istotnym dla 
lokalnej, i nie tylko, społeczności wydarzeniu histo-
rycznym. 

Czy przewidujecie spotkania 
z uczestnikami tamtych wydarzeń?

Tak, już zapoczątkowaliśmy takie spotkania. Zapro-
szenie do naszej szkoły przyjęli dawni opozycjoniści 
i podzielili się wrażeniami z młodzieżą. 

Jak młodzi ludzie przyjęli dawnych 
działaczy i ich opowieści?

Widziałam, że słuchają z dużym zainteresowaniem. 
Na pewno takie spotkania mają o wiele większy wa-
lor niż tradycyjne lekcje. Uczeń może bezpośrednio 
zadać pytanie, usłyszeć relację z ust naocznych 
świadków. Skonfrontować to, co już wie z uczestni-
kami tamtych wydarzeń. 

Nie obawia się Pani niebezpieczeństwa 
wciągnięcia szkoły w rozgrywki 
polityczne?

Absolutnie nie. Nas interesuje to, co łączyło Polaków 
w latach 80. Chcemy przekazać młodzieży na czym 
polegała idea solidarności, tej zwyczajnej, ludzkiej. 
Jak przeciętni obywatele, mieszkańcy naszego Ja-
strzębia wspierali się, nieśli sobie pomoc. Właśnie 
z takich prozaicznych, zdawałoby się niewielkich 
działań zrodził się duży ruch społecznych, który do-
prowadził do upadku systemu komunistycznego 
i przemian politycznych nie tylko w kraju, ale i Euro-
pie. Oczywiście, tak jak to zwykle bywa dawni przy-
wódcy, działacze podzielili się. Ich drogi się rozeszły. 
Chcemy nawiązywać do szlachetnych wartości, jakie 
niosła ze sobą "Solidarność". 

Czy nie jest to zaskakujące, że waszym 
patronem nie będzie  konkretna osoba, 
a wydarzenie historyczne?

Właśnie dlatego, że nie patronuje nam żaden z da-
wnych przywódców opozycyjnych unikamy niebez-
pieczeństwa o upolitycznienie szkoły. Samo wyda-
rzenia nie budzi chyba żadnych kontrowersji i jest 
odbierane pozytywnie. Na trwale wpisało się w hi-
storię Jastrzębia i Polski. Wiążą się z nim wartościo-
wy przekaz. Poza tym Porozumienie Jastrzębskie 
jest takim wydarzeniem z przeszłości naszego mia-
sta, które raczej jednoczy niż dzieli. Wokół którego 
mogą skupić się ludzie z różnych środowisk. I to wła-
śnie chcemy przekazać młodzieży. Bo ważne jest to, 
żeby wiedziała ona, że zawsze warto się łączyć w ce-
lu osiągnięcia wspólnego celu, że zawsze warto 
wspólnie coś zdziałać razem. Wówczas można liczyć 
na konkretne efekty. Wtedy, w latach 80. nikt albo 
niewielu przewidywało upadek Muru Berlińskiego 
i całego systemu komunistycznego, a właśnie tak się 
stało. Również u nas, w Jastrzębiu działy się przeło-
mowe wydarzenia. I o tym chcemy opowiedzieć na-
szym uczniom.

W IMIĘ IDEAŁÓW 
POROZUMIENIA 

JASTRZĘBSKIEGO
Porozumienie Jastrzębskie na trwale wpisało się w historię miasta. Jest naszą dumą i tradycją, którą możemy 
się szczycić. Zasadnicza Szkoła Zawodowa już niedługo przyjmie imię tego ważnego wydarzenia. O tym, 
jak do tego doszło, motywach i intencjach pomysłodawców mówi dyrektor ZSZ Barbara Tetla-Gruszczyk.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Jastrzębiu-Zdroku.  Fot. Łukasz Parylak

Katarzyna Barczyńska

Dyrektor ZSZ Barbara Tetla-Gruszczyk.  Fot. Łukasz Parylak
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arwne marżonetki, stateczne panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, harcerze, młodzież 
szkolna, przeróżne formacje taneczne 

przeszły dumnie główną ulicą miasta al. Józefa 
Piłsudskiego. Mogło to oznaczać tylko jedno - 
inaugurację dorocznych Dni Jastrzębia-Zdroju. 
Tradycyjnie na samym początku kroczyli przed-
stawiciele bractwa rycerskiego, szczudlarze i trzy 
puchate ptaki. Mieszkańcy z zainteresowaniem 
spoglądali na całe to kolorowe towarzystwo. Cza-
sami ktoś przyłączał się do korowodu, radośnie 
pozdrawiał idących. Młodzi ludzie z Jastrzębskiej 
Alternatywy Młodzieży Aktywnej od czasu, do 
czasu wznosili okrzyki. Członkowie formacji tane-
cznej Explozja nie byli im dłużni. Tuż za nimi ma-
szerowali zwolennicy Nordic Walking. Wszystkim 
przygrywała orkiestra górnicza. 

Przez dwa dni Stadion Miejski stał się areną 
wielkiej fety - święta miasta. Dla mieszkańców 
przygotowano zróżnicowany repertuar. Na pier-
wszy ogień poszedł Kabaret Moralnego Niepoko-
ju, który po "pachy" rozśmieszył nawet naj-
bardziej posępnych ponuraków. Pojawienie się 
Agnieszki Chylińskiej oznaczało mocne uderze-
nie. Przed sceną zrobiło się tłoczno. Wkrótce 
w górę poszły ręce i publiczność zaczęła falować, 
podrygiwać, tańczyć. Nie obeszło się bez bisów 
i artystka dosłownie nie mogła zejść ze sceny. 

Później swoje pięć minut miał Piotr Sońta, 
który dokonywał cudów na rowerze. Akrobacje 
na jednym kole, przeskakiwanie przeszkód no 
i żonglerka. Ale cóż to była za żonglerka, kiedy 
kierowca wykonywał ją... siedząc na kierownicy. 
Ze strony publiczności dało się słyszeć okrzyki, 
kiedy już, już wydawało się, że akrobata nie uni-
knie upadku. A kiedy znalazło się kilku chętnych 
jastrzębian, gotowych do tego aby nad nimi wy-
konać trudne technicznie numery, na trybunach 
zaległa cisza. Wszystko skończyło się jednak po-
myślnie, a burza braw była zasłużoną nagrodą 
dla Piotra Sońty. 

W tym samym czasie odbywały się sceny 
mrożące krew w żyłach. Nie zabrakło śmiałków, 
którzy wykonywali skoki z wysokości 60 metrów. 
Wprawdzie ubezpieczała ich lina, ale na skoki na 
bungee. Decydują się tylko najodważniejsi. 

Ci, którzy przyszli z dziećmi nie poczuli się za-
wiedzeni. Dla milusińskich nie zabrakło "dmucha-
wców" i różnych przyrządów do skoków. Bardziej 
spokojne dzieci mogły zabawić się w rysowanie, 
czy wziąć udział  w innych konkurencjach. Całe 
rodziny ćwiczyły na fantomie, jak udzielić pier-
wszej pomocy. 

Gwoździem programu była Budka Suflera, 
która takimi przebojami, jak "Jolka, jolka", "Ratu-
jmy co się da", podbiła serca jastrzębian. Na sce-
nie wystąpiła też Izabela Trojanowska. W górę 
poszły marynary, zapalono zapalniczki, ruszono 
do tańca. Niejednej osobie zła zakręciła się 
w oku, a i młodsze pokolenie bawiło się przednio. 

Jednak prawdzie okrzyki zachwytu wywołał 
pokaz ogni sztucznych. Niesamowita feeria barw 
zakwitła na jastrzębskim niebie. Różne warianty 
kształtów wprawiły publiczność w zachwyt. A do 
tego wszystkiego dochodził jeszcze umiejętnie 
dobrany podkład muzyczny. Pokaz był prawdziwą 
ucztą dla oka i ucha. Organizatorzy, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, stanął tutaj na wysokości 
zadania. Mieszkańcy, jeszcze w drodze do domu, 
żywo rozmawiali o tym pokazie i chwalili jego wy-
konanie. 

Niedziela, 3 czerwca, była drugim dniem 
Święta Miasta. Wszystko zaczęło się tuż po 16-
tej, kiedy na scenie pojawiły się ekscentryczne, 
zielone postacie - łudząco podobne do ufoludków 

i z równie kosmicznym zadaniem, które, tak w te-
legraficznym skrócie, sprowadzało się do tego, 
żeby zwrócić na siebie uwagę najmłodszych ja-
strzębian. Trzeba przyznać, że ta sztuka powiodła 
się twórcom programu "Centrum Uśmiechu na 
sportowo" w całej rozciągłości. 

Pogoda tego dnia była nieco kapryśna, choć - 
w jakimś sensie - także wyrozumiała dla jastrzę-
bian. Niestety, pokaz choreografii w wykonaniu 
"uciekających panien młodych" został przesunię-
ty z powodu deszczu. Nic to jednak. Żadna, na-
wet najbardziej zmanierowana aura nie mogła 
pokrzyżować szyków Krzysztofowi Krawczykowi. 
Otoczony swoimi wypróbowanymi muzykami 
i w asyście uroczego chórku dał popis nieprze-
ciętnych wokalnych możliwości. Z każdą chwilą 
pod sceną zbierało się coraz więcej osób. Szcze-
gólnie do gustu przypadł im utwór inspirowany 
bałkańskimi klimatami - to wtedy po raz pierwszy 
pod głośnikami zaczęło się małe szaleństwo. Po-
woli krajobraz stadionu zaczęły dominować para-
sole. Co ciekawe, tuż po występie pierwszego 
z wokalistów deszcz przestał padać. To mogło 
oznaczać tylko jedno: zielone światło dla feral-
nych tancerek. Ubrane w ślubne suknie pokazały 
na co je stać. I to na przekór mokremu parkie-
towi, na przekór niewygodnym strojom, jednym 
słowem - na przekór wszystkiemu. 

W momencie, kiedy konferansjer zapowie-
dział występ kabaretu Smile z Lublina mogło 
oznaczać to tylko jedno: za chwilę na twarzach 
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju pojawi się szero-
ki uśmiech. Faktycznie, tak też się stało. Młodzi 
kabareciarze zaczęli od mocnego akcentu - "do-
magając się" powitania iście w piłkarskim stylu. 
Koniec również był niczego sobie, bez mała świa-
towego formatu, bo jeden z artystów podjął się 
wykonania piosenki z repertuaru Adele. Nie trze-
ba chyba dodawać, że zebrał burzę oklasków.

 Wraz z nastaniem wieczoru oczekiwanie na 
gwiazdę dnia osiągnęło zenit. Nim jednak Ewa 
Farna, bo to o niej mowa, zaśpiewała dla jastrzę-
bian przyszła pora na rozegranie kilku spontani-
cznych konkurencji. Na początek, kto zaintonuje 
słowo "Jastrzębie". Na jednym oddechu i jak naj-
dłużej, rzecz jasna. Tutaj palma pierwszeństwa 
przypadła śmiałkowi, któremu ta sztuka udawała 
się przez niemal trzynaście sekund. Potem był 
konkurs tańca. Figury choreograficzne - wszy-
stkie dozwolone, mile widziana spontaniczność 
i pomysłowość. Zwyciężczynię wskazali sami 
uczestnicy drugiego dnia Święta Miasta, nagra-
dzając ją najgłośniejszymi oklaskami. I wreszcie, 
zawody w piciu wody mineralnej na czas. Do 
ostatniej kropli. 

Po trzeciej konkurencji na scenie zrobiło się 
zupełnie pusto. Powoli zaczęli pojawiać się na 
niej muzycy, nad wyraz sprawnie poruszający się 
w plątaninie kabli i potęgujący uczucie czekania 
na coś wyjątkowego. Z zawieszonej ponad sta-
dionem platformy skoczył kolejny miłośnik mo-
cnych wrażeń. Kto wie, być może z tej wysokości 
dostrzegł zmierzającą ku mieszkańcom woka-
listkę. "Witajcie Jastrzębie!" - zawołała Ewa Far-
na. Odpowiedziało jej co najmniej kilkaset gardeł 
i tyle samo par rąk. Młodzi ludzie uwieszeni barie-
rki przed sceną skandowali jej imię. Miasto powoli 
tonęło w ciemnościach. Tylko stadion, jakby na 
przekór późnej porze, nie chciał iść spać. Ale 
w końcu i jego zmorzył sen. Wszyscy rozeszli się 
do swoich domów, zgasły światła stadionowych 
jupiterów. Tak na dobrą sprawę pozostało tylko 
echo tych dwóch ostatnich dni i nadzieja, że 
w przyszłym roku będzie równie ciekawie...

ECHO TAMTYCH DNI
Pierwszy weekend czerwca należał do Jastrzębia, bo właśnie na ten czas przypadło święto 
miasta. A wszystko zaczęło się od barwnego korowodu, który zgromadził się pod biblio-
teką miejską. Stamtąd przemaszerowano na Stadion Miejski, gdzie wiele się działo.

Katarzyna Barczyńska
Damian Maj

Fot. Magdalena Kowolik i Łukasz Parylak



olandia, Niemcy, Dania, Portugalia 
- Czyli grupa B. Faworyci to Nie-H mcy i Holendrzy (o ile Arjen 

Robben nie zacznie strzelać do własnej 
bramki). Każde inne rozdanie będzie 
niespodzianką. Portugalię toczy kryzys 
(remis 4:4 u siebie z Cyprem, ostatnia 
porażka 1:3 z Turcją), a Dania zapewne 
przez kolejne sto lat nie będzie mogła 
liczyć na powtórkę „szóstki” z 1992 roku. 
Jugosławia drugi raz się nie rozpadnie.

rlandia, Hiszpania, Włochy, Chorwacja 
     - Czyli grupa C. Na pewno I       Hiszpania. Co dalej? Włosi znów mają
      problemy z prokuratorami, więc nie jest 
     wykluczone, że w czasie meczu na murawę 
       wypadnie koleś w krawacie w obstawie

      antyterrorystów i zaaresztuje kogoś. Problem z nimi 
      polega jednak na tym, że ostatnie tego typu kłopoty   
      mieli w 1982 i 2006, a później sięgali po mistrzostwo 
     świata. Zatem - wielka niewiadoma, podobnie jak 

           Irlandia i Chorwacja. Szaleni Irlandczycy wsparci 
         dopingiem tysięcy opitych browarem niemniej 

szalonych kibiców mogą wygrać i przegrać z każdym, a Chorwaci, 
jak to „Jugole”, mogą jednego dnia rozgromić Niemców, 
a drugiego z powodu kłótni o żel w szatni przegrać z Grenlandią.

astrzębianin - Mieliśmy mieć na Mistrzostwach Europy 
swojego zawodnika, Kamila Glika. Smuda powołał go J do kadry, ale nie dał mu szansy gry i wysłał do domu 

po kilku dniach. I to w sytuacji, w której Glik ma za sobą naprawdę 
świetną wiosnę we włoskim Torino. Decyzja z gatunku co najmniej 
dziwnych. Miejmy nadzieję, że dla Kamila będzie to przede wszystkim 
powód do jeszcze większej mobilizacji i wielkiego powrotu do 
reprezentacji po Euro. Biorąc jednak pod uwagę niektóre ostre 
wywiady Glika po zgrupowaniu w Austrii, comeback będzie 
musiał nastąpić chyba dopiero za kolejnego selekcjonera.

ibole - Pan Premier powiedział, że wyeliminuje 
ich ze stadionów i słowa dotrzymał. „Staruch” siedzi, K a „Litar” co chwila jest na cenzurowanym w bliskich 

rządowi mediach. Problem polegał na tym, że do worka z nieliczną 
grupą chuliganów wrzucono tych, którzy robili patriotyczne oprawy 
(ostatnio zaaresztowano płótno upamiętniające... Jana Pawła II, 
bodajże w Bydgoszczy), dumnie wspominali o rocznicach Powstania 
Warszawskiego (przemówienie do kibiców generała Ścibora-Rylskiego 
„niszczy konstrukcję”) czy Poznańskiego Czerwca oraz prowadzili 
doping, który elektryzował telewidzów i porywał całe stadiony. 
Tradycyjnie wylano dziecko z kąpielą. I może się Dariusz 
Szpakowski podniecać dopingiem na meczach z Portugalią 
czy Andorą, którego nie ma. Są jakieś chimeryczne „Polska, 
Biało-Czerwoni”, ale nie ma chóralnego śpiewu całego stadionu, 
a o atmosferze „Kotła Czarownic”, jaki kiedyś był na Stadionie 
Śląskim, można zapomnieć. I tak będzie przez całe Euro. 

rancja, Anglia, Szwecja, Ukraina - Czyli grupa D. 
Druga z „ukraińskich”. Faworyt? Chyba jednak F Francja, która otrzepała się z kurzu po fatal-

nym turnieju w RPA. Anglików niszczą kontuzje, 
a Szwedzi nie mają dziś piłkarzy na miarę Tho-
masa Brolina, Henrika Larssona czy Martina 
Dahlina (jeden importowany Zlatan to je-
dnak za mało). Z kolei Ukraina gra u sie-
bie, ale z emerytowanym Szewczenką 
niewiele chyba można ugrać. Zatem 
chyba jednak „połamani Angole” 
przy wsparciu rodaków, którzy 
rozniosą nam Kraków, dadzą 
sobie radę z awansem do 
ćwierćfinału.

recja - Synonim frajerstwa i bankructwa. Frajerstwo 
polega na tym, że podobno reprezentują poziom piłkarski na G poziomie Andory, zatem bez większych problemów oddadzą 

Polsce punkty w meczu inauguracyjnym, a bankructwo - wiadomo, 
choć tam poziom życia i zarobki są nieporównanie wyższe niż u nas. 
No więc zacznijmy od początku. Truizmem jest pisanie, że Grecy byli 
przed ośmioma laty mistrzami Europy. 
To wie każde dzieckoi nie ma to 
przełożenia na dzień dzisiejszy. 
Ale większość z nas jest przeko-
nana, że Grecy przyjadą na Euro 
tylko po to, żeby położyć się na 
murawie i patrzeć, jak Robert 
      Lewandowski ładuje bramy. 
           No to po pierwsze - Grecja 
              w grupie zdystansowała Chorwację, która prezentuje 

  pozio  dla naszej reprezentacji co najmniej nieosiągalny. 
    Po drugie - Grecja straciła w całych eliminacjach tylko `                      

`                  pięć bramek i nie przegrała meczu. Po trzecie - to 
      trzeci turniej z rzędu w ciągu ostatnich czterech 
      lat, na który się kwalifikuje. Po czwarte - nasza

               wspaniała „Polonia” Dortmund w Lidze Mistrzów 
              grała z Olympiakosem Pireus i zajęła czwarte 

    miejsce (Olympiakos trzecie z przewagą pięciu 
  punktów, dzięki czemu awansował do Ligi Europy). 

        Grecja nie jest faworytem mistrzostw, ale lekceważenie 
     tego zespołu budzi wspomnienia z Mistrzostwami 
 Świata 2002 („haha, Korea w grupie, ale będzie jazda, 

nasze kingkongi rozwalą kurdupli”) i 2006 („ale jaja, Ekwador, 
co to niby jest, jakieś mniejsze Peru, więc też pewnie wygramy 5:1”). 
Skończyło się na dwukrotnym 0:2 i na dodatek w fatalnym stylu. 
Przeciw Polsce jest też... historia. Oto od 1974 roku nie tylko nie 
wygraliśmy pierwszego meczu na dużej imprezie, ale na dodatek 
nie strzeliliśmy nawet bramki (1978 - 0:0 z Niemcami, 
1982 - 0:0 z Włochami, 1986 - 0:0 z Marokiem, 2002 i 2006 jak 
wyżej, 2008 - 0:2 z Niemcami).

utorytety piłkarskie  
Jolanta Pieńkowska, Justyna Pochanke, A Monika Olejnik i Agnieszka Holland. 

Jacek Gmoch ze swoim słynnym „he, he, he” 
może wracać do Grecji. Panie w ostatnich 
dniach wypowiedziały się na temat 
futbolu i wyrokowały o szansach na 
wyjście z grupy. Czekamy wobec 
tego na wykłady Mateusza Borka 
i Romana Kołtonia w telewizji 
śniadaniowej na temat nowej diety Ryszarda Kalisza.

oska Drużyna - „Bo Bóg jeden wie, jak zagra”. 
Określenie stworzone przez Jana Tomaszewskiego B idealnie pasujące do kadry Franciszka Smudy.

 
zechy - Trzeci z naszych grupowych 
rywali, którym nikt nie zaprząta sobie C głowy. Myślimy o Grekach, rozmawia

my o Rosjanach, ale o naszych sympatycznych 
sąsiadach zza miedzy ani słowa... W to im graj. 
W 1996 roku też nikt na nich nie stawiał, 
a wyeliminowali Włochów, Rosjan, Francuzów 
i Portugalczyków. Zatrzymali się dopiero w finale. 
Na obronie mają gościa, który ma typowo czeskie 
nazwisko - Gebresselassie. To syn Etiopczyka i Czeszki.
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ariusz Szpakowski – Facet, który przez najbliższy miesiąc 
będzie każdemu z nas wyłaził z telewizora. 
Komentator potrafiący stworzyć klimat, 

ale ostatnimi czasy wybitnie odcinający kupony
 od dawnej sławy. Wszyscy, których „Dariusz 
Ciszewski" zamęczy w czasie Euro, będą 
mogli zaraz po mistrzostwach zakosztować 
wybornej polszczyzny i humoru wysokich 
lotów z duetem Tomasz Jaroński 
i Krzysztof Wyrzykowski, którzy 
tradycyjnie skomentują Tour de France. 

uropa - Najsilniejszy pod względem 
piłkarskim kontynent na świecie. 
Mistrzostwa Europy w formacie ośmiu 

(przed rozpadem Jugosławii i ZSRR), a później 
szesnastu zespołów gwarantowały niespotykane nawet 
na Mundialach emocje, gdzie grały Nowe Zelandie, Hondurasy 
i inne Toga, których mecze, przy całym szacunku do nich, wzbudzały 
podobne zainteresowanie, jak dowcipy Karola Strasburgera 
przed kolejnym odcinkiem „Familiady”. Ponieważ mechanizm dobrze 
funkcjonował, należało go zepsuć i za cztery lata we Francji zagrają 
24 reprezentacje, czyli niemal połowa wszystkich europejskich 
federacji. Miłego oglądania rywalizacji Armenia - Islandia.

Gdy przed paroma laty Michel Platini nieudolnie rozcinał kopertę, po czym zakomunikował, że Euro 2012 przypadnie „polońjuikrain", część narodu nie dowierzała, druga już liczyła zyski, 
a trzecia wieszczyła katastrofę. Od tego czasu w naszym regionie zmieniła się sytuacja geopolityczna, a część tych wielkich, którzy wówczas rządzili w Europie, dawno spadła w otchłań 
historii. Nie zmieniło się jedno, Polska i Ukraina utrzymały status państw-gospodarzy, choć szczególnie z Niemiec płynęły głosy, że zacofanym sąsiadom ze Wschodu należy mistrzostwa 
odebrać. W końcu tu tylko syf, kiła, mogiła, Tymoszenko i „polskie obozy śmierci", więc jak tu organizować jakąkolwiek imprezę? O ile mistrzostwa świata w Rosji, olimpiada w Soczi czy 
finał Ligi Mistrzów w Moskwie nikomu nie przeszkadzają (a niechby tylko spróbowały przeszkadzać!), to naszą część Europy tradycyjnie można traktować z przysłowiowego „kopa". 
Było, minęło. W piątek w Warszawie rozpocznie się święto futbolu, na murawę nowoczesnego i bardzo (bardzo, bardzo, bardzo) drogiego Stadionu Narodowego wybiegną piłkarze Polski 
i Grecji. Czas zatem na okolicznościowy alfabet, który w warunkach pokoju tworzony jest przy okazji Nowego Roku, ale nie można ukrywać, że mamy sytuację szczególną. Zatem do dzieła.
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Mariusz GOŁĄBEK

iocha - Czyli zdaniem wielu hymn 
reprezentacji Polski. „Koko, koko W Euro spoko” jednym się podoba, 

innym nie, ale nie pozostawia obojętnym. 
W każdym razie niektórzy narzekają trady-
cyjnie „co powie o nas Europa”. Co powie? 
Nic. „Waka, waka” coś znaczyło? Zdecy-
dowanej większości rodaków słoma 
z butów wychodzi (niżej podpisanemu 
też, i, co więcej, ośmiela się być z tego 
dumny), a najbardziej na „Koko” gardłują 
ci, którzy od urodzenia są wielkomiejskimi 
kibicami Legii Warszawa czy Wisły Kraków, 
ale na wakacje jeżdżą do babci na wieś.

łote pokolenie - Coraz częściej 
w mediach pojawia się stwier-Z dzenie, że mamy oto obecnie 

„złote pokolenie”, najlepsze od dwu-
dziestu lat. Bo Dortmund, bo Szczęsny. 
W latach dziewięćdziesiątych Polska 
miała pokolenie z srebrnych igrzysk 
w Barcelonie, ale większość z tych piłkarzy 
istotnie „zaginęła w boju”, wspominając 
choćby Ryszarda Stańka. Ale taki Andrzej Juskowiak 
zrobił niezłą karierę. Do tego dochodził nieco starszy 
Roman Kosecki, a także spore grono zawodników 
Legii i Widzewa, którzy nie wyjechali na Zachód, 
a umiejętności i możliwości mieli spore (vide - Maciej Szczęsny, 
ojciec Wojciecha). W 2001 roku pod wodzą Jerzego Engela 
powstał zespół, do którego poziomu gry daleko jego następcom. 
Kto pamięta dramatyczny mecz z Norwegią, wie o czym mowa. 
Nasi zawodnicy grali w okresie eliminacji do Mundialu 2002 w: 
Schalke 04, Nurnbergu, Liverpoolu, Olympique Marsylia, 
Lens, Kaiserslautern, Brescii czy Panathinaikosie. 
To gorzej niż dziś? Takiego asa jak Lewandowski nie było, 
ale skład był bardziej wyrównany. Po słabości Grecji 
to chyba kolejny mit wynikający ze zbyt daleko 
idącego optymizmu.

yczenia - Cokolwiek 
Szanowny Czytelniku Z myślisz o Mistrzo-

         stwach Europy pamiętaj,
   że kolejna tego typu 

              impreza w naszej 
                nieszczęśliwej         
                      ojczyźnie odbędzie 

   się zapewne 
               wówczas, gdy 
            dawno zjedzą Cię 
           podziemne stwo-
         rzenia albo w konsy-
        stencji cukru-pudru 
 będziesz sobie stał w jakiejś   

     szufladzie. Warto życzyć sobie 
       i innym wielu pozytywnych emocji,
       przeżycia całej imprezy w jednym
      kawałku i tego, aby mimo wszelkich
     naszych niedociągnięć ludzie z innych
         krajów miel ochotę tu powrócić. 
          „Koko, koko, gruchu, gruchu”...

Było malowanie trawy na zielono (w Poznaniu) i oskarżenie opozycji 
o brak 20 kilometrów autostrady. „Towaju nie będzie, tjaktoj się 
zepsuł”. „Jak się zepsuł, jedno koło się zepsuło, trzy są dobre”. 
Firmy, które to wszystko budowały upadają, bo nie dostały 
pieniędzy, a jednym z najbardziej popularnych filmów w serwisie 
youtube jest relacja z posiedzenia w Sejmie, na którym rozgoryczony 
człowiek wygarnia rządzącym politykom, co o tym wszystkim myśli.

osja - Kacapy, Sowiety, Swołocz ze Wschodu 
(przed wspólnym otwarciem butelki), Bracia R Słowianie, pokrewne dusze, serce na dłoni 

     (po trzeciej flaszce). W dniu meczu, 12 czerwca Rosjanie 
     obchodzą swoje święto narodowe, które chcą uczcić 

przemarszem przez Warszawę w koszulkach z sierpem i młotem. 
Cała śmieszność tej sytuacji polega na tym, że dzień ten jest rocznicą 
deklaracji suwerenności przez rządzoną przez Borysa Jelcyna Rosję 
od znienawidzonego Związku Radzieckiego rządzonego przez 
Michaiła Gorbaczowa. I weź ich tu zrozum na trzeźwo.

muda Franciszek (lub Franz, jak kto woli) - Można go nie 
lubić, ale nie można nie cenić. Miał potwornie trudne zadanie.  S Jego kadrze brakuje spotkań o prawdziwą stawkę, a 

pierwszym będzie dopiero starcie z Grecją. Ten mocny chłop z Lubomi 
przeszedł wiele. W Ameryce mył od środka ogromne śmierdzące ropą 
silosy, 
a z uzbieraną przez całe życie fortuną zwiał jakiś Polonus. 

Podobno wraz z Kazimierzem Deyną zaufali 
     temu oszustowi. Smuda poważnie myślał 

                       o samobójstwie,  a chwilę potem Deyna 
            zginął w wypadku. Franz nie miał 

wątpliwości, kto był winien tej śmierci. 
 Następnie przyszły oszałamiające 
  sukcesy z Widzewem i ten słynny 
  charakter, który pozwolił 
  wyeliminować duńskie Broendby. 

                Następnie był upadek i wylot z Odry 
 Wodzisław, potem  wielki powrót 

              z Zagłębiem Lubin i Lechem Poznań. 
            Smuda to żywy dowód na to, że nie 
         można się załamywać. Facet zawiódł 
      oczekiwania wielu kibiców, gdy stał się 
jednym z „nich z PZPN”. Był „człowiekiem 

z ludu”, wybranym selekcjonerem pod naporem opinii 
publicznej, ale stracił to zaufanie. Jeśli osiągnie sukces, 
będzie noszony na rękach. Jeśli nie, zostanie 
zniszczony.

omaszewski Jan - Człowiek, który zatrzy-
mał Anglię, a teraz w całym tym bajzlu T opierającym się na grubych miliardach, 

który zwie się nowoczesną piłką nożną, wydaje 
się być ostatnim Mohikaninem. Abstrahując od 
tego komu i gdzie pan Janek będzie kibicował 
(jego sprawa i nikomu nic do tego), to oburzenie 
autorytetów na jego słowa o „farbowanych lisach” 
może jedynie budzić śmiech. Koszulka z orzełkiem 
należy się tym, którzy chcą w niej grać, a nie tym, którzy 
robią łaskę tylko dlatego, że nie mogą wystąpić w reprezenta-
cjach swoich krajów, bo są za słabi. Kadra to nie klub. Te stare, 
tradycyjne, pokryte kurzem piłkarskie zasady są dziś łamane na 
każdym kroku, co musi boleć (i boli!) każdego kibica starej daty, 
przyzwyczajonego, że w Niemczech grają Niemcy, w Anglii Anglicy, 
a w Polsce Polacy. Nacjonalizm? Nic z tych rzeczy. Czy w reprezentacji 
Brazylii gra jakiś „farbowany lis”? Nie, bo miejscowi są sto razy lepsi. 
Za to Brazylijczyków przemalowanych na Bóg jeden wie kogo są 
wagony. I w tej sytuacji na rynek wychodzi Tomaszewski i mówi 
w swoim stylu „Król jest nagi”, po czym wszyscy rzucają się na niego, 
bo... No właśnie, dlaczego?

kraina - Traktowana przez wielu rodaków jako coś 
na doczepkę” do Euro, bez której spokojnie byśmy U sobie poradzili i nikt nie wymyślałby żadnych bojkotów. 

Taki mały problem jednak polega na tym, że tajemnicą Poliszynela 
jest, iż główne zasługi dla przyznania Polsce i Ukrainie mistrzostw 
mają właśnie działacze z Kijowa i Doniecka, a nie „Misio” Listkiewicz 
i inni. Niektórzy zwracają też uwagę na to, że przy ukraińskim 
bardaku nasz bajzel wypada trochę mniej niechlujnie i poprzez 
to porównanie cała Europa nie będzie zwracała nań uwagi.

Najbardziej cenieni kibice w Europie pozostali przy dopingowaniu 
swoich drużyn, a na reprezentację albo nie chodzą, albo siedzą cicho. 
Nikt nie chce być traktowany jak zło konieczne i wrzucany do jednego 
wora tylko przez to, że dureń z drugiego końca miasta nie potrafi się 
zachować.

ewandowski Robert - Największa „Ostatnia 
Nadzieja Białych” od czasów Andrzeja L Gołoty. Jego nogi są więcej warte, 

aniżeli wszystkie polskie stadiony razem 
wzięte. I pomyśleć, że ten facet w sezonie 
2007/2008 grał w Zniczu Pruszków, 
z którym rywalizował w II lidze GKS Jastrzębie. 
Lewandowski strzelił Jakubowi Kafce trzy gole 
w pierwszym z meczów, który zakończył się wynikiem 
4:2. O jedną bramkę mniej tego dnia zaliczył Robert 
Żbikowski, który teraz gra w Przyszłości Rogów. Ot, 
ciekawostka piłkarska. Wiosną 2008 roku „Lewy” 
przyjechał do Jastrzębia (na zdjęciu z tamtego 
Spotkania), ale przykryli go Artur Jędrzejczyk 
(dziś Legia), Łukasz Pielorz (dziś Łęczna) i Janusz 
Wrześniak (dziś ROW Rybnik). Ale Znicz i tak wygrał 
2:0, choć Lewandowski niczym się nie wyróżnił.

ucha Joanna - Przy okazji 
ostatniej awantury po słowach M Pani Minister (pardon, Ministry), która 

       chciała przenosić reprezentację Rosji z Hotelu Bristol,  
       dowiedzieiśmy się, że sierp i młot nie są w Polsce 
       zakazane (tymczasem Jan Paweł II jest - vide 
     „Kibole”), a noszenie koszulek z tym emblematem 
    nie jest propagowaniem komunizmu. Pani Mucha ma
  wyjątkowe szczęście do wygadywania piramidalnych 
bzdur i chyba na siłę chce wszystkim udowodnić, 

że doktorat z ekonomii nie zastępuje zdrowego rozsądku. 
Niektórzy nawet nie próbują ukrywać twierdzenia, że Ministra 
jest tylko przysłowiową „paprotką na Euro”, bo „Mirowi” 
Drzewieckiemu twarzowo trochę brakuje do Pierce'a Brosnana, 
i zaraz po turnieju wyleci ze stanowiska.

arodowy - Bardzo, bardzo, bardzo droga zabawka, 
na której Polacy zmierzą się z Grecją i Rosją. N Zbudowany na gruzach Stadionu Dziesięciolecia, 

który z kolei powstał (dosłownie) z ruin po Warszawie zniszczonej 
przez Niemców (powtórzę, Niemców, bo pewien Afroamerykanin 
czytając z promptera znów może pomylić pojęcia). Stadion 
Narodowy prezentuje się rzeczywiście godnie. Oby tylko po 
mistrzostwach ten obiekt, a także inne zbudowane  na tę imprezę, 
nie czekał los podobny do stadionów w Korei czy Portugalii.

ceana - Ponieważ mistrzostwa są w Polsce i na Ukrainie, 
oficjalny hymn całej imprezy zaśpiewa po angielsku O ciemnoskóra Niemka, a ponad połowa wideoklipu 

zostanie nagrana na Jamajce albo innym Barbadosie.

olskie drogi - „Sieć autostrad pokryła Polskę w piastowskich 
granicach i skok cywilizacyjny stał się niezaprzeczalną P zasługa naszego rządu”. Znajdź dziesięć wyrazów 

w powyższym zdaniu, które nie pasują do rzeczywistości. 
Stadiony są, lotniska są (podobno). A serial z autostradami na Euro 
trwa nadal i słuchając wynurzeń niektórych ministrów można zapytać 
czy ludzie od propagandy z czasów Gierka nie powyłazili z szaf. 

GOSPODA BAVARIA, ul. Krokusów 2 (zjazd z ulicy Cieszyńskiej na OWN) tel. 510 624 005

CHWILÓWKI  / EKSPRES KASA
DO 2000 ZŁ !!!  BEZ BIK

ZABIERZ TYLKO DOWÓD, NUMER KONTA, TELEFON

KREDYTY
8 BANKÓW DO WYBORU

DLA UMÓW ZLECEŃ O DZIEŁO
Z DOCHODAMI OD 500 ZŁ

DLA DZIAŁALNOŚCI - BEZ KSIĄG
PROBLEM ZE SPŁATĄ ?  PRZYJDŹ DO NAS 

5 000 ZŁ BEZ BIK

ZMIANA ADRESU!!! 

STARY TARG 

ARKI BOŻKA 14C, 
30m od poprzedniego adresu , k/ Nieruchomości

 

tel. 

Jastrzębie-Zdrój

100m za światłami do Kauflandu 

509 637 097

PROFESJONALNE ODZYSKIWANIE 
ODSZKODOWAŃ DO 15 LAT WSTECZ
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Wchodzimy, widownia pękała w szwach, a prze-
cież było kilka minut przed siedemnastą. 27 maja 
dziesiątki par oczu skierowane były w centrum - na 
scenę. Tamtego popołudnia szerząca się ciekawość 
i być może nieśmiałe zaintrygowanie na twarzach 
widzów budowało co raz większy stres w ciałach 
prowadzących. Szymon Klimczak i Kamil Spodnie-
wski - młodzi showmani jastrzębskiej sceny, nie byli 
może początkowo na tyle zmieszani, co wstrząśnię-
ci... Na pewno wszystko było dograne na ostatni 
guzik. Krawaty zawiązane, mankiety dopieszczone, 
fryzury idealne i tylko pozostało czekać, aż wydo-
byte zostaną pierwsze tonacje głosu z tekstem - 
"Witamy Państwa serdecznie!" - Tak, w końcu nade-
szły... Proces nad wyborem najlepszych trzech ta-
lentów ruszył swoim torem jak tlen w krwiobieg.

Atmosfera? - Zbyt bajkowa i byłoby grzechem 
opisać ją w dwóch słowach... Ciepłe światła doda-
wały uroku scenie, rozgrzewały publiczność. Przy-
szedł czas na pierwsze wiwaty i pierwsze oklaski. 
W końcu scenę zaszczyciła sztuka, czyli momenty by 
"w oceanie dźwięku rozlać się bezwładnie" lub na-
sycić oko pięknem, dalekim od rutyny codzienno-
ści... Artystyczne indywidualności (bo inaczej nie 
sposób ich nazwać), oswajały scenę na swój nie-
banalny sposób. Wymieniane talenty wraz ze swoją 
kolejnością tworzyły swego rodzaju duchowe uto-
pie, tak różne i inne od siebie - zaskakiwały wysokim 
poziomem umiejętności. Występując, młodzi artyści 
tworzyli osobne historie. Porywali widzów w podróże 
wrażliwości, gdzie czas przestawał istnieć, a biletem 
były dusze z bagażami załadowanymi uczuciami jak 
"z tysiąca i jednej emocji"... 

Taniec, śpiew, teatr czy ukazana harmonia mię-
dzy człowiekiem, a zwierzęciem - rzemiosłem tamte-
go wydarzenia. Najlepsza dziesiątka, która kryła za 
sobą takie osobistości jak: Robert Hałuza, Aneta Wi-
tosz, Kabaret Small, Małgorzata Cichecka, Justyna 
Jamrozik, Monika Wojciechowska, Klaudia Dynak, 
Karolina Krupska, Brian Pietryja, Paulina Goranov... 
Projektanci i zdobywcy własnych marzeń, tam - na 
scenie pobudzali do życia jak espresso, przyspie-
szając publiczności tętno. Młodzi artyści sami zadba-
li o wrażenia, zabierając widzów na osobiste wyspy 
artyzmu - na wyprawę pełną pasji w głąb ich myśli, 
do źródeł twórczości. Na scenie królowała sztuka 
nieopakowania - talenty w ciepłym świetle reflekto-
rów obnażyły talent, ukazując kunszt i ogromny 
wkład pracy jak i poczucie determinacji. Tamtego 
wieczoru występujący elektryzowali widzów nie-
zmierzonymi pokładami energii i emocji, jakimi zre-
sztą sami płonęli na scenie. To, co pokazali, wyda-
wało się być wirem wrażeń z niebanalnym ich prze-
kazem. Ich własna interpretacja życia po przez 
śpiew, taniec czy teatr stworzyła niesamowite wi-
dowisko. Czyżby tak wyglądała duchowo-kulturalna 
uczta? 

Z magii tamtego popołudnia wybudził wszy-
stkich decydujący moment, punkt kulminacyjny wie-
czoru - obrady jury. Agnieszka Cichoń, Marcin Zmo-
rzyński, Zbigniew Wachowiec, Daniel Brzeziński, Ja-
kub Król oraz Artur Domaszk bacznie przyglądający 
się wszystkim występom udali się na "chwilę ciszy" 
by dokonać wyboru - wybrać najlepszą trójkę.

Podczas narady jurorów, czas umilał znany ze 
swoich występów w Jastrzębiu-Zdroju - Kamil Spo-
dniewski, który - podobnie jak dziesiątka uczestni-
ków - porwał publiczność w podróż przez swój mu-
zyczny talent. 

Chwila relaksu jednak szybko minęła, bowiem 
powrócił stres, a z nim niepewność oraz koperta 
z wynikami, która zgrabnie prezentowała się w dłoni 
Szymona Klimczaka. Prowadzący przez chwilę trzy-
mał wszystkich w niepewności, chcąc jeszcze bar-
dziej podkręcić - głośne już emocje.

Jako pierwsza rozwikłana została zagadka na-
grody publiczności, ufundowana przez Jastrzębski 
Portal Informacyjny JasNet, którą otrzymały Karo-
lina Krupska oraz Monika Wojciechowska. 

Odpowiedź na pierwsze trzy miejsca na podium 
skrywana była w kopercie, a wyrażona w trzech wie-
lkich nazwiskach. Najlepszym z najlepszych okazał 
się być Brian Pietryja (otrzymał nagrodę w wysoko-
ści 1000zł ufundowaną przez Młodzieżową Radę 
Miasta Jastrzębie-Zdrój). Drugie miejsce objęła Mo-
nika Wojciechowska wraz ze swoją czworonożną po-
dopieczną - Vivą (zdobywając nagrodę o wartości 
500zł ufundowaną przez Explozję Tańca i Club Ex-
plozja), natomiast zwycięską trójkę zamknęła Pau-
lina Goranov z zespołem (otrzymując nagrodę o wa-
rtości 300zł ufundowaną prze www.mojkoncert.pl).

Ogromne zaskoczenie, emocje, stres, u niektó-
rych zapewne również rozczarowanie i moment re-
fleksji - razem, burza emocji, która być może równa 
się nie jednej z burzowych nocy. Jednego można być 
pewnym, tamto popołudnie nie było "niszowym ba-
gnem". Wręcz przeciwnie, to były wyrazy szczerych 
osobowości i pasji jakie w nich drzemią. To spektakle 
różnobarwnych wrażliwości młodych ludzi, którzy 
zachwycali twórczością jak na pełnym morzu białe 
żagle...Zatem, kiedy kolejny rejs w poszukiwaniu 
talentów...? 

"Jastrzębska Alternatywa Młodzieży Aktywnej 
po raz kolejny wyszła z inicjatywą do swoich rówie-
śników. Celem Jastrzębie Ma Talent było znalezienie 
w naszym mieście młodych talentów i zaprezento-
wanie ich szerokiej publiczności. Ponadto jako JAMA 
pokazaliśmy, że młodzież potrafi się zorganizować 
i przeprowadzić skuteczną akcję. Jesteśmy zado-
woleni z finałowych występów, gdyż większość 
uczestników zaprezentowała wysoki poziom. Życzę 
wszystkim uczestnikom rozwoju talentu i kolejnych 
sukcesów. Na uwagę zasługuje też zaangażowanie 
członków JAMy w całe przedsięwzięcie Jastrzębie 
Ma Talent, dlatego też chciałbym im za to serdecznie 
podziękować." - mówił Artur Domaszk.

Prezes Jastrzębskiej Alternatywy 
Młodzieży Aktywnej dziękuje wszystkim 
zaangażowanym w organizację 
„Jastrzębie Ma Talent”, mianowicie:

- Przewodniczący Rady Miasta - Tadeusz Sławik, 
patronat honorowy.
- Młodzieżowa Rada Miasta - patronat honorowy, 
sponsor pierwszej nagrody.
- Jastrzębski Portal Informacyjny JasNet - 
współorganizator, patron medialny, 
sponsor nagrody publiczności.
- Miejski Ośrodek Kultury - współorganizator.
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 
współorganizator.
- Zespół Szkół nr 3 - współorganizator.
- Zespół Szkół nr 6 - współorganizator.
- Explozja Tańca & Club Explozja - sponsor drugiej 
nagrody.
- www.mojkoncert.pl - sponsor trzeciej nagrody.
- Mateusz Idzik - www.mateuszidzik.pl - sponsor, 
oprawa audiowizualna.
- Członkowie Miejskiego Komitetu Organizacyjnego: 
Szymon Klimczak, Kamil Spodniewski, Paula 
Ostrowska, Julita Postół, Agnieszka Krawczyk, 
Patryk Szostek, Mateusz Idzik.
- Kierownicy Szkolnych Komitetów 
Organizacyjnych: Marta Adamczyk, Martyna 
Klimczak, Radosław Gajda, Paulina Pałczyńska, 
Daniel Brzeziński, Patryk Szostek, Piotr Lejk, 
Szymon Bogdan, Ewa Szulik, Daria Brzezińska, 
Daniel Fajkis, Patrycja Fiuczek, Magda Sobik.
- Członkowie i sympatycy JAMy: Marta Adamczyk, 
Jakub Król, Maja Józefowicz, Aleksandra Łysiak, 
 Martyna Klimczak, Artur Żołądź, Dominika 
Bednarczyk, Paweł Domaszk, Ewelina Musioł, 
Beata Niedziołko, Katarzyna Niedziołko, Edyta 
Domagała, Patrycja Bochenek, Aleksandra Sołtys, 
Alicja  Flis, Joanna Rejmoniak oraz Artur Matusiak.
- Wszyscy obecni na Wielkim Finale, którzy 
dopingowali młode talenty z naszego miasta.

"Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. 
Nie zastąpi jej talent - nie ma nic 
powszechniejszego niż ludzie utalentowani, 
którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego 
sam geniusz - nie nagradzany geniusz to już 
prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo 
wykształcenie - świat jest pełen ludzi 
wykształconych o których zapomniano. 
Tylko wytrwałość i determinacja 
są wszechmocne.”

- Calvin Coolidge

JASTRZĘBIE

MA TALENT

KUPON
WAŻNY

DO KOŃCA 
CZERWCA

W każdym McZestawie do wyboru: Big Mac, 
McChicken, McRoyal, WieśMac, Filet-O-Fish,
McWrap, Klasyczny, Kurczak McNuggetsl 6szt 
albo Chicken Wings 5 szt.

Paula Ostrowska

Zgromadzona publiczność pozytywnie zaskoczyła wszystkich swoją frekwencją

JURY konkursu "Jastrzębie Ma Talent"
Choć w tak licznym składzie mocnych osobowości, miało spory problem z wyłonieniem "tego najlepszego"

Brian Pietryja - zwycięzca konkursu "Jastrzębie Ma Talent"
Elektryzował niesamowicie swoją energią publiczność, choć sam do końca nie potrafił uwierzyć w wygraną
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PERFECT I IRA ZAGRAJĄ W CIESZYNIE

ymbolika święta sięga czasów średniowie-
cza, kiedy to w 810 roku trzej książęcy syno-
wie Bolko, Leszko i Cieszko po długiej ro-

złące spotkali się ponownie. Z wielkiej radości zało-
żyli miasto w miejscu ich spotkania, a więc tam gdzie 
usytuowana jest Studnia Trzech Braci, która powsta-
ła na pamiątkę tej radosnej chwili. Organizatorem 
imprezy jest Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Naro-
dowy" oraz Ośrodek Społeczno Kulturalny "Strzel-
nica" w Czeskim Cieszynie.

W tym dniu wszystkim zależy, aby mieszkańcy 
obu miast połączyli się i wspólnie bawili, tak jak da-
wniej, gdy miasto nie było jeszcze podzielone. Kiedy 
istniały granice, święto nabierało wyjątkowego cha-
rakteru, bowiem w pierwszym dniu uroczystości 
granice państwa otwierano, aby mieszkańcy obu 
miast mogli swobodnie przemieszczać się bez kon-
troli i okazywania paszportów. Dziś granic już nie 
ma, jednak Święto Trzech Braci jednak nadal jest 
symbolem zjednoczenia i przyjaznej koegzystencji 
obu narodów i miast. Mieszkańcy Cieszynów, choć 
na co dzień współistnieją we wspólnej przestrzeni, 
w ten jeden dzień w szczególny sposób mogą odczuć 
jedność, stając się Euroregionem miejsca i prze-
strzeni, dziedzictwa kulturowego oraz historii.

Tradycyjnie wielkie trzydniowe świętowanie ro-
zpocznie się od uroczystego, kolorowego pochodu 
spod ratuszy polskiego i czeskiego Cieszyna oraz sy-
mbolicznego spotkania władz i mieszkańców obu 
miast na moście przyjaźni przy darmowym cieszyń-
skim 60-metrowym strudlu z jabłkami, przygotowa-
nym przez polskich i czeskich cukierników. History-
czny korowód, rodem ze średniowiecza, cieszy licz-
nie przybyłych gości z całego regionu i spoza jego 
granic. Bractwa słowiańskie i fantasy, mażoretki, ga-
ździny i gazdowie w paradnych wałaskich strojach, 
wystrzały z broni Bractwa Kurkowego, no i oczywiś-
cie Trzej Bracia na koniach, uświetnią to niecodzien-
ne wydarzenie.

Inauguracją święta będzie przekazanie na Ry-
nku w Czeskim Cieszynie, przez burmistrza Cieszyna 
i Czeskiego Cieszyna, symbolicznego klucza do bram 
miasta ludziom kultury. Święto otwiera również te-
atralna inscenizacja legendy o powstaniu grodu. 
Przez trzy dni ulice miast przepełnią barwne posta-
cie przebierańców. Na kilku estradach usytuowa-
nych po obu stronach Olzy usłyszymy orkiestry dęte, 
muzykę wszystkich generacji. Odbędą się koncerty 
gwiazd polskich i czeskich estrad, występy kaba-
retów, spektakle, a także liczne imprezy towarzyszą-
ce - wystawy, aukcje, konkursy, kiermasze handlo-
we, wystawy, wspólne zdjęcie Cieszyniaków. Kulmi-
nacyjnym punktem uroczystości będzie nocny pokaz 
sztucznych ogni nad Olzą.

W ubiegłym roku po polskiej stronie gwiazdą 
wieczoru była Budka Suflera, Feel i Halina Mlynkova 
z zespołem Bitwy na Głosy. Po czeskiej zaś usły-
szeliśmy m.in. Charlie Straight, Dìda Mládek Illegal 
Band czy też Vìra Špinarová. W tym roku święto 
upłynie pod znakiem klasycznego rocka. W pier-
wszym dniu wystąpią dinozaury polskiego rocka - 
zespół PERFECT, których wybrali sami mieszkańcy 
nadolziańskiego miasta podczas głosowania na 
facebookowym profilu Cieszyna. - Propozycji było 
90. Różni wykonawcy. Zespoły mniej lub bardziej 
znane polskiej publiczności. Po dwuetapowej sele-
kcji wybrano w końcu jednego artystę. Największą 
liczbę głosów zdobył i tym samym zwyciężył w son-
dażu zespół PERFECT. Do pierwszej trójki zakwali-
fikował się także Grubson oraz Dżem. Poznane w ten 
sposób preferencje cieszyniaków przekazano do 
COK "Domu Narodowego" - organizatora Święta 
Trzech Braci. Będą one brane pod uwagę przy orga-
nizowaniu następnych edycji - mówi szefowa Wy-
działu Promocji i Informacji UM, Renata Karpińska. 
W drugim dniu dawkę rockowych brzmień wzmocni 
zespół IRA, natomiast miłośników czeskiej muzyki 
zapraszamy na występy gwiazd czeskiej estrady na 
drugą stronę Olzy.

Kto by pomyślał ponad 90 lat temu, po polsko-czeskim konflikcie zbrojnym w Księstwie Cieszyńskim w 1920 roku, 
że przyjdzie moment, w którym już po raz XXII na Moście Przyjaźni przyjacielskim uściskiem dłoni i lampką szampa
na będą witać się burmistrzowie podzielonego niegdyś miasta. Tak się jednak dzieje już od wielu lat i na szczęście 
na żaden nowy spór nie zanosi się. Natomiast o starych dziejach wszyscy próbują zapomnieć, a przynajmniej 
starają się nie powracać do nich. Już 15 czerwca mieszkańcy podzielonego Olzą Cieszyna, a więc Polacy i Czesi, będą 
wspólnie świętować najważniejszą dla nich uroczystość podczas trzydniowego Święta Trzech Braci (15 - 17.06).

Beata Tokarzewska
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OFERTA WAŻNA DO 23.06.2012 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

PROMOCJE 
Sklep nr 4 - ul. Wyspiańskiego 25 ( Oś. Przyjaźń )
Sklep nr 11 - ul. Katowicka paw. 623
Sklep nr 15 - ul. Mazowiecka 6

Sklep nr 21 - ul. 1 Maja 63
Sklep nr 22 - ul. Kusocińskiego 22
Sklep nr 40 - CH GWAREK, ul. Harcerska 1

Sklep nr 17 - ul. Kusocińskiego  

Promocja Promocja 
wakacyjna wakacyjna 

-30% 
na srebrona srebro

Bref do WC 
Power Activ

Papier toaletowy Foxy, 8 rolek, asort.

40/60

50/100

70/140

Recznik  Flora Ocean 

Płyn uniwersalny 
AJAX, 1l, asort. 

Płyn do płukania 
tkanin E, 1l, asort.

995

99
3

998

9916

995 995 493

357

555

0011

0022

507 507 994

Pucharek 
do lodu

992993

Skarpetki
stopki mix kolorów

551991

191401

Słoik 
z nakrętką
0,9l 

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW
W JASTRZĘBIU-ZDROJU:



 Nas mieszkańców Jastrzębia interesuje w jakim stopniu zostały zaplanowane 
i wykonane dochody, wydatki, wynikające z zapisów autorskiego przecież, przygoto-
wanego przez Prezydenta miasta budżetu, na rok 2011.  Interesuje nas również to co 
było wykonane w 2011 roku i jaki miało wpływ na rozwój naszego miasta, ile dzięki 
temu powstało nowych miejsc pracy i inwestycji i czy mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju 
ułatwiło to życie.

Aby na to spojrzeć w sposób czytelny nie obędzie się jednak bez podstawowych 
liczb dotyczących sprawozdania z budżetu za 2011 rok. Dochody zaplanowano na 
ponad 368 mln zł, następnie plan zmniejszono o 35 mln zł po czym okazało się na ko-
niec roku, ze osiągnięto dochody w wysokości 370 mln zł czyli zrealizowano o 2 mln zł 
więcej niż zakładano na początku. Czy to jest dobre planowanie?

Dochody majątkowe  zaplanowano w wysokości 80 358 651 zł natomiast 
osiągnięto 27 622 236,79 zł (34,71%) (wykres poniżej). „W trakcie realizacji bud-
żetu 2011 r. - jak czytamy w sprawozdaniu z wykonania budżetu (str. 9) – kwota pla-
nowanych dochodów uległa zmniejszeniu o kwotę 36 843 tys. zł, w tym dochody bie-
żące wzrosły o 12 432 tys. zł  natomiast dochody majątkowe uległy zmniejszeniu 
o 49 mln 278 tys. zł.”  

 

Dla przykładu sprzedaż nieruchomości. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości 
planowano na 8 mln 543 tys. 390 zł i wykonano w wysokości 1mln 830 tys. 
802,02 zł, czyli patrząc na plan w 21,42% co prezentuje wykres poniżej. I gdyby nie 
sprzedaż gruntu pod kolejny dyskont za ponad 1 mln to wykonanie wyniosłoby mniej 
niż 10%. 

Inny przykład, rezerwacja miejsc handlowych na targowiskach. Plan ponad 421 
tys zł realizacja trochę niewiele ponad 267 tys. zł. (63,31%) i nawet pod koniec roku 
nie potrafiono skorygować planu.

 Warto zwrócić uwagę na przychody: ponad 38 mln z tytułu nadwyżki budżetowej 
z lat ubiegłych. Początkowo przewidywany był deficyt budżetowy w wysokości ponad 
72 mln zł a po zmianach budżetu brakująca kwotę określono na ponad 35 mln zł. 
Ostatecznie zamknięto budżet roku 2011 nadwyżką w wysokości ponad 
34 mln zł. Dodać należy do tego zwiększone dochody miasta czyli ponad 39 mln zł 
i mamy więcej nie wydanych pieniędzy w wysokości ponad 73 mln zł, do tego należy 
doliczyć również deficyt inwestycyjny w wysokości ponad 38,5 min zł. Razem daje 
nam to niebagatelna kwotę 110,5 mln zł, których Prezydent nie wykorzy-
stał i nie wydał. Za te pieniądze można było wyremontować np. zamknięte i zaspa-
wane schody w mieście, zainwestować w miejsca gdzie mogłyby powstać nowe miej-
sca pracy czy też choćby zmodernizować basen kryty i rozbudować tworząc park wo-
dny będący atrakcją dla mieszkańców. 
 

W planie początkowym budżetu miasta na 2011 rok wartość wydatków 
majątkowych wynosiła przeszło 166 mln. Ostatecznie wydano nieco trochę 
ponad 66 mln zł co stanowi 39,62 %. 
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Radni PO
w Jastrzębiu-Zdroju

Patrząc jednak na inwestycje, bo te wydatki to głównie wydatki inwe-
stycyjne na rozwój naszego miasta, można powiedzieć, że tak naprawdę 
na ten cel przeznacza się zaledwie 17 % budżetu. Gdyby jednak wziąć pod 
uwagę, że z tych 66 mln zrealizowanych wydatków prawie 20 mln to zakończenie 
modernizacji hali widowiskowo sportowej to na pozostałe inwestycje pozostaje około 
45 mln zł. Z czego większość to pieniądze przeznaczone na Drogę Główną Południo-
wą. Można powiedzieć, że taka sytuacja jest tragiczna dla przyszłości mia-
sta. A inwestycje wyglądały tak:

1.  Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo- sportowej  zadanie zakończone 
w 2011, gdzie łączne nakłady w latach 2004-2011 wyniosły 48 328 469 zł. Moder-
nizacja trwała 7 lat. To również ewenement na skale kraju.  Jednak cieszymy się że 
hala już jest.
2.  Projekt „ Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju"- realizacja w la-
tach 2007-2012, wskaźnik wykonania planu wydatków jak i wskaźnik wykonania 
zadania wynoszą niewiele ponad 26%
3.  Projekt „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla miasta Jastrzębie-Zdrój reali-
zacja w latach 2007-2012 wskaźnik wykonania 2,80%

 Bardzo zróżnicowane jest wykorzystanie środków tzw miękkich w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Tu jednak należy podziękować wyłącznie za-
rządzającym placówkami oświatowymi oraz innymi w mieście bo to oni głównie bez 
żadnego zaangażowania miasta i z własnej inicjatywy pozyskują te środki.

 W tej sytuacji należy zadać proste i jasne pytanie. Jak jest możliwe to, iż w sytua-
cji gdy nasze miasto potrzebuje inwestycji uruchamiających zagospodarowanie stre-
fy aktywności gospodarczej, rozwiązań komunikacyjnych pozwalających na jej uru-
chomienie. Nie wykorzystuje się pieniędzy które były do wydania.

 Występują liczne braki w infrastrukturze zaś obraz miasta poprawiają jedynie 
prowadzone mozolnym wysiłkiem lokalnych inwestorów i przedsiębiorców inwesty-
cje. Nie wykorzystuje się pieniędzy które były do wydania.

 Prezydentowi miasta brakuje pomysłu i inwencji na wsparcie rozwoju miasta 
i wkroczenia w XXI wiek pomimo posiadanych środków finansowych? Tu potwierdza 
się opinia o słabym zarządzaniu miastem co wynika z raportu „Jastrzębie-Zdrój 2015 
Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe” wykonanego przez firmę niezależną 
w partnerstwie z Prezydentem. 

 Stare polskie przysłowie mówi: „Tak krawiec kraje jak materii staje”. l to jest 
prawda. Każdy dobry gospodarz tak kreuje budżet i inwestycje aby możliwie najwię-
cej wnieść do rozwoju i poprawy warunków bytowych mieszkańców.

 Prawdziwą jednak weryfikacją inwencji i inteligencji zarządzających jest sytuacja 
gdy są dostępne środki finansowe. Taki Prezydent winien wiedzieć jako dobry 
gospodarz co i jak z nimi zrobić.

 Prezydent Jastrzębia-Zdroju nie zdał tego egzaminu. Pomimo posiadanych 
środków nie potrafił ich zagospodarować. Nie potrafił wnieść w stagnację i ru-
tynę zarządzania miastem nic nowego. Nie potrafił wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców. Powtórzę, pomimo tego iż posiadał stosowne środki finansowe. 
 

Prezydenta wybrano aby zarządzał nie urzędował. Zarządzanie wymaga wizji, 
rzetelnego planowania i konsekwencji w realizacji tego planu zaś urzędowanie jedy-
nie tego aby nie spóźniać się do biura.

cdn...

Roman Foksowicz
Przewodniczący Klubu Radnych PO w Jastrzębiu-Zdroju

PREZYDENT ROZLICZYŁ BUDŻET 
MY ROZLICZAMY PREZYDENTA

Zaspawane schody
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Bartosz Obłucki  w miniony weekend zawitał do Ja-
strzębia i, zgodnie z oczekiwaniami, nie wzbudził po-
wszechnego zainteresowania pasjonatów sportu. 
Kibiców było niewielu. Zabrakło też piszczących gi-
mnazjalistek. Pojawili się jedynie koneserzy, którzy 
mieli okazję podziwiać jego motocyklowe szaleń-
stwa w plenerze niedaleko nowej myjni za Kinem 
Centrum.

 Co sprowadza Pana do Jastrzębia?

Moje bliskie powiązanie z firmą Tixewash. Zaprosił 
mnie pan Andrzej Frysztacki, który otworzył w wa-
szym mieście nową myjnię samochodową. Otrzymał 
od nas zapewnienie, że przy okazji inauguracji dzia-

łalności tego zakładu zrobimy mu promocję i pomo-
żemy ściągnąć klientów. Jestem tu również z uwagi 
na moje sukcesy sportowe.

Czy nasze miasto w jakikolwiek sposób 
kojarzy się Panu ze sportami motorowymi? 
Mamy Motocross 1 Team, a także pilota 
rajdowego Krzysztofa Janika.

Szczerze mówiąc, nie. Przez lata nie miałem sty-
czności z krajowym podwórkiem, ponieważ mie-
szkałem za granicą. Ale dzięki znajomości z Fryszta-
ckim poznałem inną waszą pasję, jaką jest hokej. 
Byłem dwa razy na meczach. Fajnie, że coś się dzieje 
i są sukcesy.

W jaki sposób opisałby Pan enduro 
zwykłemu śmiertelnikowi? Dla wielu 
to po prostu motocyklowe przełaje.

Enduro można porównać do rajdów samochodo-
wych, choć na tzw. dojazdówkach mamy o wiele tru-
dniej, gdyż musimy zmagać się z górami czy kamie-
niołomami. Samo słowo enduro pochodzi z języka 
francuskiego i oznacza wytrzymałość. To jest istota 
tej dyscypliny. Zawody trwają po osiem godzin w so-
botę i niedzielę. To naprawdę ciężki kawałek chleba. 
Ale, jak każdy inny sport, enduro ewoluuje, w efe-
kcie czego coraz większą wagę przywiązuje się do 
szybkości. Sam motocykl jest bardzo podobny do 
tego z motocrossu, ale różni się posiadaniem lamp. 
Jeśli ruszamy w teren w jakiejś małej mieścinie, mu-
simy mieć przecież dopuszczenie do normalnego 
ruchu.

Jest Pan wicemistrzem świata i Europy, 
ale jednocześnie w Polsce niewiele osób 
spoza branży Pana zna. Z drugiej strony 
w naszym kraju ogromnie popularny jest 
żużel. Jak wytłumaczyć tą sprzeczność?

To prawda, żużel jest bardzo popularny. Polska liga 
jest najsilniejsza na świecie. Enduro nie jest tak me-
dialne, choć ja jestem zdecydowanie bardziej ro-
zpoznawalny we Włoszech, gdzie mieszkałem, czy 
w Hiszpanii. Wywodzi się to z pasji mieszkańców 
tych krajów do sportów motorowych. U nas nie było 
warunków do rozkwitu tej dyscypliny, bo niewiele 
osób stać na motocykl. Jeśli ktoś nie ma nic wspól-
nego z danym sportem, to nie wie, kto odnosi w nim 
sukcesy.

Z jednej strony tak, ale z drugiej 
mało ludzi skacze na nartach 
czy nawet je posiada, a mimo to 
Adam Małysz stał się ikoną.

Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że mamy co roku 
w Polsce co najmniej dwie międzynarodowe imprezy 
narciarskie. Tymczasem w enduro ostatnie tego ty-
pu zawody odbyły się trzy lata temu w Kwidzyniu. 
Mogę żałować, że nie jest to popularna dyscyplina, 
ale trudno mi powiedzieć do końca, dlaczego tak się 
dzieje.

Zatem jest chyba powód 
do małej zazdrości wobec 
popularności żużlowców?

Nie, na pewno nie (śmiech). Oczywiście, są bardziej 
popularni, ale każdy niech będzie specjalistą w swo-
jej dziedzinie. U nich skala trudności polega przede 
wszystkim na prędkości wchodzenia w zakręt. U nas 
jest to bardziej złożone. Żużel z jednej strony jest 
nieco monotonny, bo zawodnicy jeżdżą na stadionie. 
Ale z drugiej, przecież podobnie jest w niezwykle 
popularnym pływaniu, gdzie w każdym miejscu na 
świecie baseny wyglądają tak samo. 

W jaki sposób trafił Pan do enduro? 
Zaczynał Pan od ścigaczy?

Wręcz przeciwnie. Mam wprawdzie motocykl, ale 
przez ostatnie pięć lat przejechałem nim może tysiąc 
kilometrów. Z racji tego, że startuję w poważnych 

zawodach, nie mogę sobie pozwolić na ryzyko. Ja-
zda ścigaczami może się skończyć upadkiem i kontu-
zją, a tego chcę unikać. Sama pasja wzięła się stąd, 
że mój ojciec jeździł na motocyklach i startował 
w zawodach. Dlatego sam zacząłem uprawiać ten 
sport. Szybko okazało się, że byłem najlepszy 
w swojej kategorii. W wieku osiemnastu lat otrzy-
małem, jako jedyny Polak, zawodowy kontrakt w ze-
spole fabrycznym. I tak to się wszystko zaczęło.

Dzięki swojej pasji przejechał Pan 
kawał świata i chyba nie widzieli 
Pana jedynie na Antarktydzie. 
Zapewne ma Pan jakiś zakątek, 
do którego najchętniej wraca. 
Proszę o garść wspomnień.

Niezwykle bliska jest mi Australia. To przepiękny kraj 
i super pozytywni ludzie. Wszystko działa tam w logi-
czny sposób, jest świetna atmosfera, a wszystko 
wręcz ocieka profesjonalizmem. Gdybym miał się 
kiedyś gdzieś przeprowadzić, to wybrałbym właśnie 
Australię. Natomiast najbardziej wspominam zawo-
dy w Lesotho, państwie graniczącym z RPA. Była to 
najcięższa impreza, w jakiej brałem udział. Trzy dni 
walki po dziewięć godzin na wysokości nawet trzech 
tysięcy metrów. Na dodatek rywalizacja odbywała 
się ze startu wspólnego. Człowiek doprowadza do 
końca limity swoich możliwości. Przychodzi nawet 
taki moment, w którym dosłownie gaśnie światło, 
gdy organizm jest krańcowo wyczerpany. Z kolei jeśli 
chodzi o takie dobre wspomnienia, to na pewno bę-
dą to zwycięskie dla mnie Drużynowe Mistrzostwa 
Świata w Kielcach w 2004 roku, gdy mogłem wal-
czyć i wygrywać przed własną publicznością w obe-
cności rodziny. 

Czy enduro może być wstępem 
do Rajdu Dakar? Ma Pan takie plany?

Mam tego typu propozycje, ale zobaczymy, co będ-
zie dalej. Na pewno nie dzisiaj, ale być może poju-
trze skuszę się na to...

Przed ponad rokiem z powodu 
kontuzji podjął Pan decyzję 
o przerwaniu startów. 
Co z tym kolanem?

W enduro często zdarzają się kontuzje, choć ja do 
2007 roku miałem sporo szczęścia. Przez dziesięć lat 
miałem z tym spokój, pojawiały się jedynie niegro-
źne obcierki. Natomiast później miałem dosłownie 
kumulację (śmiech). Przez dwa lata męczyłem się 
z urazami. Ale kontuzje to część sportu, który daje 
mi niesamowitą satysfakcję. Trudno znaleźć mi, po-
za związkiem z narzeczoną, równie wspaniałą część 
życia. Dlatego właśnie człowiek jest gotowy do tego, 
aby dla sportu poświęcić nawet zdrowie.

Czego życzy się wicemistrzowi 
świata w enduro?

Mamy zwyczaj życzenia sobie „połamania kół”
(śmiech).

Mariusz Gołąbek

WICEMISTRZ 
ŚWIATA 

W JASTRZĘBIU
Trzeba przyznać, że gość ma ogromnego pecha. Jest wielokrotnym indywidualnym 
wicemistrzem świata i Europy, reprezentuje markowy team (Husqvarna), bije na głowę 
rywali z całego globu, ale... mało kto w kraju go zna. Dlaczego? Trudno powiedzieć. 
Co innego za granicą, ale w naszej nieszczęśliwej ojczyźnie jest tak, jak jest. Urodzony 
w 1981 roku Bartosz Obłucki z Góry Kalwarii jest polskim mistrzem w enduro, czyli jednej 
z form ścigania się na motocyklach. Żużlowcy w Polsce są stawiani na piedestale, a ich 
zmagania obserwują szczelnie zapełniający stadiony kibice. Nazwisko Tomasza Golloba 
zna każde dziecko. Z enduro jest inaczej. Może kiedy Obłucki wystartuje w Rajdzie Dakar, 
czego nie wyklucza, i odniesie tam sukces, niektórzy przypomną sobie, że mieli okazję 
zobaczyć jego wyczyny na żywo, a zamiast tego wylegiwali się przed telewizorem. Bartosz Obłucki.  Fot. Łukasz Parylak
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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

Ryszard Koprjaniuk jest od kilku miesięcy pre-
zesem stowarzyszenia jastrzębskich karateków. 
Przejął schedę po Robercie Gładkim i stara się kon-
tynuować chlubne tradycje tego klubu, który po-
wstał w 1995 roku z inicjatywy sensei Janusza Piór-
kowskiego. Jego sukcesy na zawodach rozsławiły 
w regionie nowe stowarzyszenie. Z czasem pojawiły 
się owoce pracy mistrza w postaci drużynowych 
zwy-cięstw w turniejach w Jastrzębiu i Wodzisławiu. 

„Nasi seniorzy, juniorzy i młodzicy z powodze-
niem startują od kilku lat na wszystkich ważniej-
szych turniejach nie tylko krajowych, jak w Bydgo-
szczy, Zamościu, Bielsku-Białej, Sosnowcu, Warsza-
wie, Włocławku czy Radzyniu Podlaskim, ale też 
międzynarodowych. W gronie najlepszych zawodni-
ków wymieniłbym: Seweryna Kozieła, Łukasza Bu-
chtę, Roberta Dąbrowskiego, Rafała Stano, Leona-
rda Pociaska, Anitę Kustrę, Mateusza Kustrę, Marka 
Maryniaka, Patryka Zimnego, Anastazję Gamrat, Ko-
nrada Serwotkę i Dawid Zatora. Podczas niedawne-
go Turnieju o Puchar Prezydenta Wodzisławia zdo-
byliśmy dwadzieścia jeden medali, z czego aż osiem 
złotych” - wymienia prezes. 

Jednak o wiele bardziej o znaczeniu klubu świa-
dczą nie tyle zdobycze na poszczególnych impre-
zach, co rangi najbardziej wybitnych zawodników. 
Czarnym pasem w Jastrzębskim Klubie Karate Kyo-
kushin mogą się pochwalić, poza oczywiście sensei 
Piórkowskim, Michał Gawełczyk, Andrzej Matloch, 
Seweryn Kozieł i Zbigniew Supeł. Cała piątka zdała 
egzaminy na to prestiżowe wyróżnienie na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie pod okiem sły-
nnego shihana Andrzeja Drewniaka, ucznia twórcy 
stylu karate kyokushin, Masutatsu Oyamy. Piór-
kowski wywalczył czarny pas w 2000 roku, a kolejne 
stopnie zdobywał w roku 2006 i 2009. Obecnie jest 
posiadaczem trzeciego dana, czyli "potrójnego" cza-
rnego pasa. Pierwszy dan ma natomiast pozostała 
czwórka, która zdawała odpowiednie egzaminy w la-
tach 2008-2011. Jak wspomniano wyżej, również 
prezes Koprjaniuk ma zamiar, za aprobatą sensei 
Piórkowskiego, przystąpić do egzaminów w Kra-
kowie. 

„Należy wykazać swoje zaangażowanie w karate 
i nie opuszczać treningów. Trzeba nabyć stosowną 
wiedzę o sztuce. Dopiero po przyzwoleniu ze strony 
mistrza można pojechać na tygodniowy obóz. Tre-
nuje się po cztery razy dziennie pod okiem doświa-
dczonych instruktorów, którzy przygotowują ade-
ptów do egzaminu. W sobotę należy zdać testy zwią-
zane z techniką kata i, jeśli się je zaliczy, można przy-
stąpić do serii trzydziestu dwuminutowych walk 
w niedzielę. Jedna po drugiej. Nie trzeba wszystkich 
wygrywać, ale należy wytrzymać godzinną rywali-
zację z różnymi przeciwnikami, z których każdy pre-
zentuje inny styl. Dopiero wówczas można otrzymać 
czarny pas - informuje Koprjaniuk. Nie jest to spa-
cerek, ale dla chcącego nic trudnego. 

Aby udowodnić tezę, że karate jest sztuką dla ka-
żdego zwykłego śmiertelnika, warto przedstawić 
osobę samego Ryszarda Koprjaniuka. Urodził się 
w Wałbrzychu w 1955 roku. Szesnaście lat później 
wraz z matką i bratem przyjechał do Jastrzębia za 
pracą. Jak niemal wszyscy... Zanim zetknął się z ka-
rate, trenował boks pod okiem słynnego Czesława 
Caputy oraz grał w piłkę nożna w Orle Moszczenica. 
Przygoda z pięściarstwem zakończyła się, kiedy ktoś 
"na mieście" złamał mu szczękę. Gdy miał dwa-
dzieścia sześć lat, zauważył plakat zachęcający do 
trenowania karate w nowo powstającym klubie 
w Żorach. To był rok 1981. 

„Zachęciło mnie hasło znajdujące się na ogło-
szeniu, że treningi są ciężkie, można poznać granice 
własnej wytrzymałości oraz to, iż... pot płynie po 
ścianach. Chciałem to sprawdzić” - mówi prezes. 
Po pierwszych zajęciach stwierdził, że to... prawda. 
„ Dotknąłem ściany i istotnie, była mokra - śmieje się 
Koprjaniuk. W ciągu jednego dnia rzucił papierosy 
i zupełnie zrezygnował z alkoholu, nawet przysło-
wiowego jednego piwa, co niezmiernie zdziwiło jego 
przyjaciół. Karate było ważniejsze. 
„Zanim zacząłem trenować, byłem bardzo pory-
wczym człowiekiem. Karate bardzo szybko pomogło 
mi się wyciszyć i zyskać dystans do życia” - stwier-
dza. 

Niestety, przygoda trwała tylko trzy lata, bo nale-
żało zarabiać na chleb, a pan Ryszard musiał prze-
cież utrzymać rodzinę. 
„Gdy pracowałem na KWK Jastrzębie, to nie było 
problemu z treningami. Robota trzyzmianowa, więc 
można było wszystko dopasować. Ale w 1984 roku 
musiałem przenieść się na KWK Krupiński, gdzie 
pracowano w systemie dwuzmianowym. I musiałem 
skończyć z karate” - opowiada. 

Ale nie zerwał ze sportem i uprawiał 
kulturystykę. W 1994 roku wywalczył trzecie miejsce 
na Śląsku, a rok później - czwarte.
„Byłem jednak zmuszony zerwać również z kultury-
styką „na serio", gdyż rozwój w jej ramach wyma-
gałby brania różnych środków wiadomego pocho-
dzenia, a tego nie chciałem. Tymczasem walka o wy-
ższe lokaty musiałaby się z tym wiązać” - deklaruje. 

W 1999 roku Koprjaniuk przeszedł na emeryturę 
górniczą. Rozpoczął pracę w ochronie, gdzie poznał 
wspomnianego wcześniej Seweryna Kozieła. Gdy 
ten usłyszał, że kolega z pracy miał przygodę z ka-
rate przed niemal ćwierćwieczem, natychmiast za-
czął go namawiać do powrotu. Pan Ryszard wyrażał 
wiele obiekcji, przede wszystkim związanych z wie-
kiem i stanem zdrowia.
„Przecież miałem już pięćdziesiąt trzy lata! Na do-
datek te stawy... Ale Seweryn namówił mnie do 
przyjścia na trening. Był rok 2008. Pierwsze zajęcia 
były naprawdę ciężkie, bo powrót po tylu latach mu-
si taki być. Ale wytrzymałem” - wspomina. 
Sensei Janusz Piórkowski zauważył, że "nowy" radzi 
sobie bardzo dobrze i zezwolił mu na noszenie ki-
mona oraz przywdzianie niebieskiego pasa, wywal-
czonego jeszcze w latach osiemdziesiątych. 
„Tamte trzy lata odmieniły moje życie. Teraz wiem, 
że nie mogę żyć bez karate. Chcę tylko podziękować 
sensei Piórkowskiemu, że przywrócił mnie do tej 
sztuki. Na jego zajęciach ponownie mogłem poczuć 
smak karate. Czasami, gdy boli kręgosłup albo sta-
wy, wolę wziąć tabletkę przeciwbólową, ale nie opu-
ścić zajęć. To naprawdę niesamowicie wciąga” - 
mówi z przekonaniem. 

Nie można ukrywać, że rówieśnicy spędzający 
emeryturę przy piwie w szynkach nie do końca rozu-
mieją pasję swojego kolegi. 
„Czasami mówią, że Rysiek zdziwaczał na starość”
- śmieje się Koprjaniuk. Ale zapewne poza drwinami 
jest też zazdrość o formę fizyczną i możliwości. Pan 
Ryszard absolutnie nie wygląda na swoje lata, a pre-
zentowane przezeń wymachy nogami i ciosy rękami 
budzą podziw sprawnością i szybkością. 
„Chciałbym móc zachęcić wszystkie osoby w moim 
wieku, aby choć spróbowały karate. Od tego napra-
wdę można się uzależnić i jest to zdrowy nałóg. Za-
miast siedzieć w barze i marnować życie, warto 
zainwestować w siebie i poznać swoje możliwości”
- dodaje. 

Pan Ryszard deklaruje, że chce walczyć o czarny 
pas, ale zdaje sobie sprawę ze swoich ograniczeń. 
Raczej nie wchodzi w grę rywalizacja na zawodach, 
gdzie kategoria weteran rozpoczyna się od... trzy-
dziestego piątego roku życia. 
„Jeśli nie będę mógł już trenować, na pewno nadal 
będę pomagał w klubie w sprawach organizacyj-
nych” - mówi. 
Być może prezesura jest właśnie jednym z tych 
elementów. Celem nowego sternika klubu jest ro-
zwój stowarzyszenia we wszystkich możliwych kie-
runkach, zarówno tym zawodniczym, który przynosi 
medale, jak i, przede wszystkim, rekreacyjnym. 
„Marzę o grupie osób w moim wieku, które treno-
wałyby karate. Chciałbym, aby nasza sztuka walki 
stała się czymś masowym. Naprawdę warto spróbo-
wać” - zachęca Koprjaniuk. 
Być może po ewentualnym wywalczeniu czarnego 
pasa prezes mógłby by prowadzić zajęcia dla takiej 
grupy... 

Karate może trenować każdy i co do tego można 
mieć wątpliwości, jeśli ktoś dokładnie zapoznał się 

z przygodą Ryszarda Koprjaniuka.
„Na trening zapraszamy wszystkich, którzy tylko 
chcą cokolwiek ze sobą zrobić. Dzieci i młodzież mo-
gą zapoznać się z karate pod okiem sempai Roberta 
Gładkiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Zdroju, 
w szkole na osiedlu Gwarków u sensei Zbigniewa Su-
pła, w Ruptawie u sensei Seweryna Kozieła, w pla-
cówce na ulicy Szkolnej pod patronatem sensei Piór-
kowskiego oraz w szkole w Świerklanach u sempai 
Anity Kustry. Najstarsza grupa, w której trenują wy-
czynowcy, ćwiczy w Zespole Szkół nr 6 w każdy wto-
rek i czwartek o 19:00. Można przyjść i przyjrzeć się 
naszym treningom. Zobaczyć na własne oczy tą pa-
sję, która nas porwała. A później zabrać strój do tre-
ningu i po prostu przyjść. Zapraszamy wszystkich ra-
zem i każdego z osobna” - mówi Ryszard Koprjaniuk, 
człowiek, który całe życie pracował na kopalni, ma 
problemy zdrowotne, niemal sześćdziesiątkę na ka-
rku i za niedługo przystąpi do egzaminów na czarny 
pas. To nie są nadludzie. Ale im po prostu chciało się 
chcieć. Mariusz Gołąbek

SZTUKA DLA 
KAŻDEGO

„Karate to sztuka walki dla każdego” twierdzą zgodnie jego pasjonaci. Jednak 
obserwując wyczyny najlepszych z nich zwykłemu śmiertelnikowi trudno w to 
uwierzyć. Swoje robią również filmy, w których adepci tej sztuki skaczą pod 
sufitami i zadają ciosy o nadludzkiej sile. Nic bardziej mylnego. Prezes Jastrzę-
bskiego Klubu Karate Kyokushin Ryszard Koprjaniuk jest najlepszym dowodem, że 
trenować może każdy. Pięćdziesięciosiedmioletni człowiek, który całe życie 
pracował na przodku. Ma z tego powodu problemy ze stawami i nie może 
swobodnie do końca zginać kolana. Ale mimo to bez wahania mówi, że nie da rady 
żyć bez karate, do którego wrócił zaledwie cztery lata temu po dwudziesto-
czteroletniej przerwie. Co więcej, przygotowuje się do egzaminów na czarny pas!

USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ 
oraz wyburzenia młotem

889 709 623889 709 623

- Wykopy pod fundamenty
- Niwelacja terenu
- Korytowanie pod drogi

www.klockiewicz.plwww.klockiewicz.pl

Ryszard Koprjaniuk.  Fot. Łukasz Parylak
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Jastrzębscy pasjonaci biegów i nordic 
walking mogą liczyć na ciekawą drugą 
połowę czerwca, kiedy już ochłoną 
po pierwszym tygodniu z Euro 2012...

Jako Stowarzyszenie Biegów Górskich zapraszamy 
wszystkich mieszkańców naszego miasta do udziału 
w Biegu na Stożek, który odbędzie się 17 czerwca 
w Wiśle-Łabajowie, oraz do licznego uczestnictwa 
w Silesia Run „Biegu Dnia Olimpijskiego Londyn 
2012”, który będzie miał miejsce w Jastrzębiu ty-
dzień później na Stadionie Miejskim. Bez wątpienia 
będzie to ciekawa alternatywa dla tych wszystkich, 
którzy po piłkarskich emocjach zechcą spróbować 
czegoś, co nie jest związane z futbolem (śmiech). 
Zapowiada się naprawdę świetna zabawa.

Zacznijmy od Biegu na Stożek. 
To już kolejna edycja tej imprezy.

Bieg na Stożek organizujemy już po raz trzeci w ra-
mach współpracy transgranicznej w Euroregionie 
Śląsk Cieszyński z czeskim partnerem TJ JAKL Ka-
rwina w ramach projektu „Śląsko-Morawskie Bie-
ganie po obu stronach granicy”. To dystans 6 km na 
trasie o przewyższeniu +390 m. Jest to bieg górski, 
zatem aby wziąć w nim udział, należy dysponować 
elementarnym poziomem kondycji. Warto pamiętać, 
że maksymalny czas biegu to godzina. Jednym z fa-
worytów imprezy będzie na pewno Andrzej Długosz, 
którego nazwisko budzi respekt u każdego biegacza 
górskiego. Ale mamy również alternatywę dla spa-
cerowiczów w postaci nordic walking, choć i tu zape-

wne tradycyjnie pojawią się zawodnicy z wyższej 
półki, którzy zdominują zawody. Ponadto najmłod-
szych zapraszamy do udziału w biegu na dystansie 
około jednego km. Gwarantujemy świetną zabawę, 
rodzinny piknik, piękne widoki, ciekawe przeżycia, 
a także statuetki i puchary dla najlepszych zawodni-
ków w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz 
pamiątkowe medale po ukończeniu biegu. Wpiso-
we, w które wliczone są koszty zjazdu kolejką linową 
i okolicznościowej koszulki, wynosić będzie 30 zł. 

Zapisy prowadzone są na stronie gorskiebieganie.pl 
a ci, którzy nie zdążą się zarejestrować, mogą to zro-
bić również w dniu zawodów. Natomiast zwycięzcy 
całej imprezy będą mogli liczyć na nagrody finanso-
we, ale ich wielkość uzależniona jest od kilku aspek-
tów, między innymi ilości uczestników i sponsorów.

Wspomniał Pan o Długoszu. 
To oznacza, że zawody siłą rzeczy 
muszą mieć bardzo wysoki poziom 
sportowy. Można spodziewać się 
uczestników z całego kraju.

Tak, ale przede wszystkim zachęcamy mieszkańców 
naszego miasta. Patronat nad całym cyklem zawo-
dów nordic walking obejmie Jastrzębska Spółka Wę-
glowa, co pozwoli zachęcić pracowników naszych 
kopalń do większej aktywności ruchowej w Beski-
dach. To wyjdzie na dobre zarówno górnikom, jak 
i ich rodzinom. A co do uczestników, to spodziewamy 
się nie tylko Polaków, ale też reprezentantów Czech 
i Słowacji. 

Czy Bieg na Stożek ponownie, 
jak w minionym roku, będzie częścią 
całego wakacyjnego cyklu zawodów?

Tak, mamy pomysł aktywnego spędzenia kilku wa-
kacyjnych weekendów w Beskidach. To będą cztery 
biegi górskie oraz nordic walking. Poza biegiem na 
Stożek zapraszamy do Korbielowa i udziału w zawo-
dach na szczyt Pilska oraz Halę Miziową (21-22.07), 
a cały cykl zamkniemy ponownym pobytem na Sto-
żku 1 września w Biegu na Jedną Milę. Chciałbym 
dodatkowo nadmienić, że o ile każdy z biegów bę-
dzie klasyfikowany osobno, to dla najlepszych zawo-
dników z naszego miasta w całej serii przygotowa-
liśmy specjalne puchary, które wręczymy 28 pa-
ździernika w Jastrzębiu podczas podsumowania pro-
jektu „Śląsko-Morawskiego Biegania”.

Przejdźmy do Biegu Dnia Olimpijskiego, 
który odbędzie się 24 czerwca. 
Pomysł oczywiście zrodził się 
z uwagi na igrzyska w Londynie.

Nasza impreza bez wątpienia nabiera coraz większej 
rangi. Spotykamy się na Stadionie Miejskim przy ul. 
Harcerskiej. Patronat honorowy objął poseł RP Krzy-
sztof Gadowski. Przygotowaliśmy atrakcyjny pro-
gram z udziałem zespołu muzycznego, a całość po-
prowadzi Robert Krzyżaniak. Ale najbardziej zależy 
nam na udziale przedszkolaków, dzieci i młodzieży, 
dla których przygotowaliśmy na bieżni stadionu bie-
gi na dystansach od 100 m do 800 m. Marzę o tym, 
aby w zawodach brali udział zarówno rodzice, jak 
i ich pociechy. Dodatkowo w zawodach utworzyliśmy 
specjalne kategorie wiekowe dla polityków i urzędni-
ków na dystansie 400 m. Cieszy mnie fakt, iż w bieg 
zaangażowały się wszystkie ugrupowania z naszej 
Rady Miasta. Natomiast inną ciekawostką będzie 
bieg dla  jastrzębskich przedsiębiorców na tej samej 

trasie. Nie chcę ujawniać szczegółów, ale zobaczy-
my na bieżni stadionu kilka naprawdę znanych oso-
bistości. To są wspaniali ludzie, którzy wspierają na-
sze inicjatywy.  

Najbardziej prestiżową częścią imprezy 
będzie oczywiście bieg ulicami Jastrzębia.

Dorośli i młodzież od rocznika 1998 wzwyż pobiegną 
na dystansie 5 km, na który złożą się dwie pętle po 
2,5 km. Uczestnicy wybiegną ze Stadionu Miejskiego 
na al. Piłsudskiego, stamtąd na Rondo Centralne, 
przed którym nawrócą i skierują się w stronę ul. Gra-
nicznej. Tamże będzie miał miejsce kolejny nawrót, 
po czym nastąpi powrót na Stadion Miejski. Tak wy-
gląda jedna pętla. Biegacze startujący o 12:10 poko-
nają ją dwa razy, natomiast kijarze z nordic walking, 
którzy wyjdą na nią o 13:15 - raz. Dzięki takiemu 
rozplanowaniu czasowemu każdy będzie mógł wziąć 
udział w obu dyscyplinach. Trasa będzie dokładnie 
wymierzona, a czas odliczany co do sekundy. Na ra-
zie wprawdzie nie ma specjalnego atestu, ale pos-
taramy się o to w lipcu, abyśmy mieli tego typu do-
kumentację już na kolejne imprezy. 

Jakie kategorie przewidujecie?

Oczywiście w biegu głównym będzie kategoria pań 
i panów, gdzie puchary ufundował poseł Gadowski. 
Natomiast dla pracowników JSW S.A. będzie spe-
cjalna kategoria, gdzie z kolei puchary dla najlep-
szych funduje Spółka. Zgłaszamy się, podobnie jak 
w przypadku Biegu na Stożek, na stronie gorskie-
bieganie.pl oraz w dniu zawodów. Wpisowe dla do-
rosłych to 20 zł, natomiast dla dzieci - symboliczne 
5 zł. Nie zapominamy również o mieszkańcach na-
szego miasta, dla których Bank Spółdzielczy w Ja-
strzębiu Zdroju funduje pucharki w kategorii kobiet 
i mężczyzn.

Trudno nie zapytać 
o nagrody dla najlepszych...

W takiej imprezie biegowej nie liczą się atrakcyjne 
nagrody rzeczowe, ale udział i pokonanie własnych 
słabości. Dla wszystkich uczestników, którzy ukoń-
czą bieg, przygotowaliśmy pamiątkowe medale. Na-
tomiast poza biegiem organizujemy jeszcze konkurs 
wiedzy o igrzyskach olimpijskich. Spośród wszy-
stkich uczestników wylosujemy osobę, która będzie 
musiała odpowiedzieć na pytanie dotyczące olim-
piady. Tu główną nagrodą będzie rower. Chcemy po-
łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli wysiłek fizy-
czny z wiedzą fachową. Warto w jakiś sposób przy-
gotować się do Londynu. Dla nas największą na-
grodą będzie udział jak największej liczby mieszkań-
ców naszego miasta. Mam ogromną nadzieję, że do-
pisze nam pogoda, która, jak widać ostatnio, lubi 
płatać figle. 

Mariusz Gołąbek

CZAS NA ŚLĄSKO-
MORAWSKIE BIEGANIE
Dobre tradycje warto kontynuować, dlatego Stowarzyszenie Biegów Górskich ze Stefanem Kalinowskim na czele po raz 
kolejny organizować będzie Bieg na Stożek oraz zawody Silesia Run, w ramach których zostanie zorganizowany Bieg Dnia 
Olimpijskiego, nawiązujący do igrzysk, które za kilka tygodni rozpoczną się w Londynie. Druga połowa czerwca zapowiada się 
zatem bardzo ciekawie i będzie okazją do oderwania się od emocji towarzyszących piłkarskim Mistrzostwom Europy. Wszak 
wyjazd na Stożek będzie miał miejsce w dzień po meczu Polska-Czechy, natomiast bieg w Jastrzębiu - w dwa lub trzy dni po 
ewentualnym ćwierćfinale z udziałem kadry Franciszka Smudy. Warto zarezerwować sobie czas i wziąć udział w obu imprezach.

Fot. Jerzy Lis



"ZŁOTE DZIECKO" ITALII 
W JASTRZĘBSKIM WĘGLU  

Włoski przyjmujący Matteo Martino będzie w przy-
szłym sezonie reprezentował barwy Jastrzębskiego 
Węgla. Nazywany "złotym (choć mocno kontrower-
syjnym) dzieckiem włoskiej siatkówki" Martino pod-
pisał roczny kontrakt. W minionych rozgrywkach re-
prezentował barwy Casy Modena, ale na co dzień jest 
zawodnikiem Lube Banca Macerata, gdzie nie znalazł 
uznania w oczach szkoleniowców. Z tego też powodu 
otrzymał wolną rękę w szukaniu nowego klubu. 
Jastrzębski Węgiel będzie pierwszym zagranicznym 
klubem w karierze 25-letniego Włocha. Martino mie-
rzy 197 cm. Był gwiazdą Mistrzostw Świata Juniorów 
w Maroku i wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Pe-
kinie. Po Michale Łasko i trenerze Lorenzo Bernardim 
to kolejny z "włoskiego zaciągu" Pomarańczowych.

KAZIMIERZ SZYNAL 
WE WŁADZACH PZHL     

Prezes JKH GKS Jastrzębie Kazimierz Szynal został 
wybrany do Zarządu Polskiego Związku Hokeja na 
Lodzie. Sternik klubu z Leśnej otrzymał 51 głosów, 
najwięcej spośród wszystkich kandydatów do tego 
gremium. Przypomnijmy, iż przed kilkoma tygodnia-
mi zaraz po przegranych Mistrzostwach Świata trze-
ciej światowej ligi zarząd JKH GKS GKS Jastrzębie 
wystosował ostre w treści pismo na temat sytuacji 
w polskim hokeju. Nowym prezesem PZHL wybrano 
Piotra Hałasika, który pokonał w głosowaniu Jacka 
Chadzińskiego. Poza Szynalem do zarządu weszli: 
Adam Zięba, Mariusz Wołosz, Dawid Chwałka, 
Andrzej Skowroński, Marta Zawadzka i Piotr Demiań-
czuk. Wiceprezesami Związku już po zakończeniu 
zjazdu delegatów zostali Demiańczuk i Wołosz.

ŚLĄSKI ZPN ZNÓW UKARAŁ 
GKS JASTRZĘBIE 

Śląski Związek Piłki Nożnej nałożył na GKS Jastrzębie dwie kary pieniężne za niewłaściwe zachowanie 
kibiców podczas spotkań z Rekordem Bielsko-Biała i Naprzodem Rydułtowy. Dodatkowo Związek nałożył na 
GieKSę karę z rygorem natychmiastowej wykonalności w postaci zakazu udziału zorganizowanych grup 
kibiców w pięciu meczach wyjazdowych. Za wyjazdowy mecz z Rekordem klub będzie musiał zapłacić 1000 
zł, natomiast za ostatnie spotkanie przy Harcerskiej z Naprzodem suma kary wynosi 1500 zł. Zarząd GKS 
1962 Jastrzębie wyraża w związku z tym "podziękowania" dla tych kibiców, których zachowanie naraziło nasz 
klub na związkowe sankcje.

GIEKSA LEPSZA OD WISŁY, 
SŁABA SKUTECZNOŚĆ    

W swoim ostatnim występie przed własną publicznością w tym sezonie piłkarze GKS Jastrzębie pokonali 
Wisłę Ustroniankę 3:2. Wynik meczu nie jest sprawiedliwy, gdyż gospodarze winni wygrać znacznie wyżej, 
ale raz po raz zawodziła skuteczność. Napastnicy GieKSy otrzymywali od Kamila Gorzały podania na wolne 
pole, ale zamiast wpakować piłkę do siatki albo celowali w bramkarza, albo... Panu Bogu w okno. Zdenerwo-
wany takim obrotem sprawy był Grzegorz Łukasik, który kolejne spotkanie musiał spędzić na trybunach. 
Szkoleniowiec gospodarzy był bez wątpienia najgłośniejszą postacią wśród kibiców. W sobotę nasi piłkarze 
rozegrają kończący sezon mecz wyjazdowy z rezerwami Podbeskidzia. 

6 czerwca 2012, Jastrzębie Zdrój, 18:00 
GKS 1962 Jastrzębie - Wisła Ustronianka 3:2 (2:1) 
1:0 Bartosz Hajczuk '15 
1:1 Michał Pietraczyk '31 
2:1 Kamil Jadach '32 
3:1 Bartłomiej Setlak '49 
3:2 Michał Pietraczyk '88 

GKS Jastrzębie: Prostacki - Wrana, Kocerba, Lorenc (59. Duda), Sobik 
- Kopacz, Setlak, Gorzała, Piekarski - Hajczuk (72. Pancer), Jadach (83. Dziadek). 
Trener - Robert Zapała.

MOSIR REMISUJE Z POLONIĄ, 
PIĘKNY GOL TRONTA 

W swoim ostatnim występie przed własną publicznością piłkarze MOSiR 1993 Jastrzębie zremisowali 
z Polonią Bytom 1:1. Gola na wagę jednego punktu zdobył dla gospodarzy Damian Tront, który pięknym 
strzałem z rzutu wolnego pokonał bramkarza rywali. Dzięki świetnej wiośnie juniorzy starsi bez większych 
problemów utrzymali się w lidze ze stratą zaledwie czterech punktów do czwartej lokaty. Dla kilku piłkarzy to 
pożegnanie z naszą szkółką. Na meczu z Polonią obecny był trener GKS Jastrzębie Grzegorz Łukasik, zatem 
być może niektórzy z nich trafią do IV ligi. Natomiast trener Grzegorz Lada obejmie drużynę MOSiR 2002.

3 czerwca 2012, Jastrzębie Zdrój, 12:00
MOSiR 1993 Jastrzębie - Polonia Bytom 1:1 (0:1)
Bramka: Tront.

MOSiR: Drazik - Ostrzołek, Demczak, Brachaczek, Kafka (Ułasewicz) 
- Szweda, Tront, Dobrowolski, Dudziński - Musioł, Rudek (Błażejowski). 
Trener - G. Lada.
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Kazimierz Szynal

Matteo Marino.  Fot. Wikipedia
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Baseballiści MKS Jastrząb sprawili miłą niespo-
dziankę i wygrali jeden mecz na wyjeździe z fa-
woryzowanymi Demonami Miejska Górka 11:4. 
Było to drugie sobotnie spotkanie. W pierwszym 
podopieczni Kamila Handzelewicza dostali lekcję 
od gospodarzy, przegrywając 1:16. Kontuzje 
w tym starciu odnieśli Przemysław Kruczek i Da-
wid Wutzke. Na szczęście jastrzębianie zdołali się 
pozbierać i w rewanżu byli lepsi, a bohaterem 
okazał się Kamil Górecki. W meczu w Miejskiej 
Górce zagrali: K. Górecki, P. Goździewski, P. Kru-
czek, D. Wutzke, K. Gołębiewski, B. Niedoba, 
A. Solak, O. Rychel, Ł. Kruczek, P. Rusek, T. Jele-
śniański, K. Motyka.

Sebastian Urbanek przebojem wdziera się do 
grona najlepszych młodych biegaczy w kraju. 
Zawodnik Klubu Biegacza MOSiR wygrał zawody 
na dystansie 100 m podczas Międzynarodowego 
Mityngu Lekkoatletycznego Beskidian Athletic 
z rewelacyjnym czasem 11:79, co obecnie jest 
najlepszym wynikiem na Śląsku oraz piątym w 
całym kraju w kategorii młodzików. To absolutny 
rekord klubu. Podopiecznemu Jakuba Staśkiewi-
cza do rekordu Polski Mariana Woronina z 1984 
roku brakuje już tylko 01:79. Na imprezie w Biel-
sku-Białej swoje rekordy życiowe bili również: 
Oliwia Dziki (300 m, 47:43), Magdalena Gajowy 
(100 m, 14:48) i Kamil Krakowczyk (400 m, 
58:72).

Spora grupa reprezentantów Jastrzębia-Zdroju 
tradycyjnie już wzięła udział w Biegu Fiata, któ-
rego 20. edycja odbyła się w Bielsku-Białej. Na 
dystansie 10 km najlepiej spisał się Kenijczyk 
Allan Masai Ndiwa, który przebiegł trasę w czasie 
29:51. Spośród naszych biegaczy pierwszy linię 
mety minął Michał Śmietana (26.), a zaraz za nim 
lekkoatletyczne odkrycie wiosny - Daniel Leśniak 
(27.). W setce zmieścił się jeszcze Wojciech Lizak 
(38.), który tym samym został wicemistrzem Pol-
ski... lekarzy. Warto odnotować, iż Śmietana wy-
grał kategorię M16, natomiast Leśniak zdobył 
w niej drugą lokatę. Najlepiej spośród naszych 
pań spisała się Dagmara Dziuk z Klubu Biegacza 
MOSiR (122.). Niżej sklasyfikowani zostali: 160. 
Mirosław Piłatowski, 163. Mirosław Jackiewicz, 
243. Katarzyna Kozak, 259. Adam Grygierek, 
312. Stefan Kalinowski, 324. Michał Bac, 347. 
Mateusz Sołtys, 370. Grzegorz Jaszczak, 381. 
Bartłomiej Sokołowski, 395. Tomasz Wiśniewski, 
397. Zbigniew Janecki, 466. Kazimierz Danieluk, 
477. Kamil Jacak, 521. Zbigniew Kiszka, 559. 
Paweł Żak, 561. Leszek Nowakowski, 692. Jerzy 
Młynarczyk i 912. Beata Piłatowska.

Rewelacyjnie podczas pływackich Mistrzostw 
Śląska trzynastolatków w Radlinie spisała się Li-
liana Pająk z H2O Jastrzębie. Podopieczna tre-
nera Adama Koniarskiego wywalczyła cztery zło-
te medale, dystansując rywalki na 100 metrów 
stylem zmiennym, 200 metrów stylem klasycz-
nym i grzbietowym oraz 800 metrów stylem do-
wolnym. To nie jedyne medale H2O Jastrzębie 
w Radlinie. Z dwoma tytułami wicemistrzowskimi 
powrócili Barbara Czaja i Rafał Fiedosiuk, nato-
miast z jednym - Weronika Kamieniarz. W liczbie 
medali Lilianie Pająk dorównała z kolei Katarzyna 
Wysmolińska, która cztery razy sięgała po brąz. 
Reprezentacja naszego miasta była jedną z naj-
silniejszych ekip na mistrzostwach. Szkoda jedy-
nie, że już niedługo nasi medaliści będą zmuszeni 
celem dalszego rozwoju kariery na kontynuowa-
nie treningów w Unii Oświęcim.

Aleksandra Langiewicz zaliczyła kolejny bardzo 
dobry występ w bieżącym sezonie. Zawodniczka 
Klubu Judo Koka wygrała zawody z cyklu Otwar-
tego Pucharu Polski w wadze do 63 kg. Impreza 
odbyła się w Łodzi. Langiewicz pokonała cztery 
rywalki, a w finale nie dała szans Angelice Sziwie 
z Poznania. Świetnie spisał się również wychowa-
nek Koki Patryk Godek, który obecnie reprezen-
tuje barwy Czarnych Bytom. Jastrzębianin zdo-
minował kategorię do 55 kg, również wygry-
wając cztery walki, a w finale pokonując rywala 
z AZS Gliwice. 

Reprezentanci Jastrzębskiego Klubu Karate Kyo-
kushin zdominowali V Turniej o Puchar Prezy-
denta Miasta Wodzisław Śląski. Rywalizowano 
w trzynastu kategoriach wiekowych i wagowych 
w ramach kata i kumite. Podopieczni sensei Janu-
sza Piórkowskiego zdobyli w sumie aż dwadzie-
ścia jeden medali, w tym osiem złotych. Na naj-
wyższym stopniu podium stanęli: Karolina Hala-
ma, Aleksandra Supeł, Anna Janczak, Oskar Ko-
zieł, Jakub Porębski, Marek Maryniak, Tomasz 
Kaperczak i Patryk Zimny. Jastrzębski Klub Karate 
Kyokushin zdecydowanie wygrał klasyfikację me-
dalową, nie dając szans lokalnym rywalom z Wo-
dzisławia, Rybnika, Pawłowic czy Żor.

Występujący w Śląskiej Lidze Juniorów Młod-
szych piłkarze trenera Mirosława Kaweckiego ro-
zegrali ostatni w bieżącym sezonie mecz w roli 
gospodarzy, pokonując Rozwój Katowice 1:0. 
Gola na wagę zwycięstwa strzelił w drugiej poło-
wie Adrian Adamczewski. Świetnie w bramce spi-
sywał się Bartosz Szelong, broniąc między innymi 
niezwykle mocny strzał w okienko. Niestety, było 
to pyrrusowe zwycięstwo naszych piłkarzy, któ-
rzy niestety zajęli lokatę w strefie spadkowej. Na 
szczęście bardzo dobrze w ramach Śląskiej Ligi 
Trampkarzy zaprezentowali się o rok młodsi za-
wodnicy trenera Roberta Mościckiego, dzięki 
czemu MOSiR nie straci miejsca w Śląskiej Lidze 
Juniorów Młodszych. 

MOSiR 1995: 
Szelong - Szewczuk, Łupiński, Zajączkowski,
Muras - Kamiński, Barchański, Nowak (Jurzec), 
Schwenk (Wojtoń),  Gabzdyl - Adamczewski. 
Trener -  Mirosław Kawecki.

Ekipa MOSiR 2003 Jastrzębie wywalczyła ósme 
miejsce w finale turnieju Adidas Football Challen-
ge, który odbył się w Warszawie na obiektach 
Legii. Warto odnotować, iż w całych zawodach 
w skali kraju wystartowało ponad sto zespołów, 
co tylko świadczy o sukcesie piłkarzy trenera Ja-
rosława Utikala.  W meczu o siódme miejsce ja-
strzębianie przegrali z Pogonią Szczecin 1:2. Na-
tomiast w ramach rozgrywek grupowych okazali 
się lepsi od Motoru Lublin, Koziołka Poznań i UKS 
Reda. Niestety, do awansu do kolejnej rundy za-
brakło zaledwie jednego gola. Całe zawody wy-
grała Akademia Piłkarska Szczecin przed Sió-
demką Tychy. Z obiema tymi drużynami MOSiR 
2003 rywalizował w grupie. Trzecia lokata przy-
padła Polonii Warszawa.
 
MOSiR 2003: 
Patryk Zapała, Filip Przybułek,
Gracjan Piotrowski, Maciej Klon, 
Bartosz Żyła, Jakub Janusz, Bartosz Matula,
Natan Wysiński, Marcel Marchlik, 
Kacper Gruszka.
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BARSZCZEWSKI TENISOWYM 
MISTRZEM JASTRZĘBIA 

Robert Barszczewski sprawił małą niespodziankę i wygrał Otwarte Mistrzostwa Jastrzębia-Zdroju w Tenisie 
Ziemnym, które w weekend rozgrywane były na kortach Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. W finale Barsz-
czewski w trzech setach pokonał powracającego do gry po serii kontuzji Konrada Pawlaka 3:6, 7:6, 6:1. Trze-
cie miejsce zajął Krzysztof Kużdrzał, który wygrał z sensacyjnym pogromcą faworyta i obrońcy tytułu Walde-
mara Butanowicza, Bronisławem Kiełbasą 5:7, 7:5, 6:1. W turnieju pocieszenia triumfował trenowany przez 
Kużdrzała Dawid Wojciechowski, wygrywając w finale tej części imprezy z Rafałem Januszem 7:5, 6:2. War-
to również odnotować, iż po raz pierwszy rozegrano turniej pań, w którym triumfowała Anna Majewska 
przed Magdaleną Marek, Aleksandrą Miczkowską i Ewą Marchewką.

INGRAM I JANIK 
WRACAJĄ NA PODIUM

Załoga Wiesław Ingram i Krzysztof Janik wraca na podium Rajdowego Pucharu Polski. Po awarii samochodu 
w Rajdzie Mazowieckim ekipa bocheńsko-jastrzębska wystartowała w Rajdzie Karkonoskim zajmując ósme 
miejsce w klasyfikacji generalnej oraz drugie w swojej klasie i grupie, ustępując w tej klasyfikacji jedynie 
duetowi Marcin Scheffler / Krzysztof Marciniak. Całe zawody wygrali Tomasz Hupało i Rafał Fiołek w 
Citroenie C2-R2. Ingram i Janik stracili do nich nieco ponad dwie i pół minuty. To udany powrót naszej załogi 
na trasy rajdowe po pechowej imprezie w Kozienicach, gdzie w Hondzie wysiadła skrzynia biegów.
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M-2 nr oferty: 569
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wieczorka
Pow: 33,00 m2
cena: 85 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-2 nr oferty: 668
Jastrzębie, ul. Kurpiowska
Pow: 33,53 m2
cena: 103 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3 nr oferty: 517
Jastrzębie, ul. Karola Miarki
Pow: 38,00 m2
cena: 118 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 604
Jastrzębie-Zdr., ul. Śląska
Pow: 34,00 m2
cena: 118 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3 nr oferty: 652
Jastrzębie-Zdr.,ul. Marusarzówny
Pow: 49.04 m2
cena: 125 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3 nr oferty: 591
Jastrzębie, ul. 1000-Lecia
Pow: 45,68 m2
cena: 118 000
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 409
Jastrzębie, ul. Piastów
Pow: 35,20m2
cena: 87 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 678
Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
Pow: 43,00 m2
cena: 145 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4 nr oferty: 682
jastrzębie, ul. Marusarzówny
Pow: 61,00 m2
cena: 144 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4 nr oferty: 667
Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska
Pow: 52,00m2
cena: 134 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4 nr oferty: 671
Żory oś. Sikorskiego 
Pow: 55,70 m2
cena: 160 000 zł
kontakt: 514 085 004

DZIAŁKA nr oferty: 537
Kończyce Wielki 
Pow: 5040 m2
cena: 25zł za m2
kontakt: 601 976 218

601 976 218

DOM nr oferty: 654
Zebrzydowice
Pow: 150 m2
cena: 390 000 zł
kontakt: 514 085 004

DZIAŁKA nr oferty: 438
Jastrzębie-Zdrój
Pow: 100 m2
cena: 60 000 zł 
kontakt: 

M-3 nr oferty: 501
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska
Pow: 40,97 m2
cena: 120 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 615
Jastrzębie-Zdrój, Bogoczowiec
Pow: 49,34 m2
cena: 129 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 654
Jastrzębie, ul. Kusocińskiego
Pow: 51,82m2
cena: 145 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3 nr oferty: 648 
Jastrzębie-Zdrój, ul. Poprzeczna
Pow: 47.00 m2
cena: 137 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 611
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kopernika
Pow: 43,75 m2
cena: 110 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 647
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Pow: 55,70 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 651
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska
Pow: 50,85 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 514 085 004

Fot. Magdalena Kowolik



OGŁOSZENIA
Pizzeria zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem. 
kontakt: 519 116 878

Szukamy osób ambitnych 
z doświadczeniem w handlu 
i obsłudze klientów. Oferujemy 
bardzo wysokie wynagrodzenie 
prowizyjne i szkolenie 
przygotowujące do pracy. 
kontakt: rekrutacja@aspect.info.pl

Potrzebny stolarz meblowy 
wymagane prawo jazdy 
kat.B,doświadczenie, 
proszę wysłać cv na 
emaila:meblocentrum@interia.pl 
kontakt: 501 778 039

Niemiecka firma poszukuję 
do pracy kierowców kat C+E 
z doświadczeniem. Praca w systemie 
4 na 1. Zapewnione 
zakwaterowanie. 
Znajomość języka mile widziana. 
kontakt: 49 163 661 20 32

Firma zatrudni kierowcę kat. C 
z doświadczeniem. 
kontakt: 693 956 915

Przyjmę 
mechanika/elektromechanika 
samochodowego.
Proszę dzwonić w godz. 8.00-17.00 
kontakt: 32 474 04 58

Pizzeria zatrudni kucharza 
z doświadczeniem. 
kontakt: 507 054 040

Przyjmę do pracy emeryta na 
stanowisko pakowacz-kierowca 
kat.B. Czas pracy: nienormowany 
Miejscowość: Gołkowice 
kontakt: 785 335 046

Poszukujemy pracownika 
do baru z kebabami i fastfoodami. 
kontakt: 781324019

Foto Aleksandra szuka stażysty. 
Pomoc w obróbce zdjęć i filmów. 
kontakt: 32 476 12 76

Wydzierżawię restaurację częściowo 
wyposażoną w sprzęt i meble 
w Jastrzębiu-Zdroju w dobrej lokal.
kontakt: 602 517 874

Oddam na wynajem warsztat 
wymiany opon, nowy sprzęt oraz 
pomieszczenia magazynowe 
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Pszczyńska. 
kontakt: 32 4715 328

Do wynajęcia pom. na gabinety 
lekarskie wraz z zapleczem. 
Ceny od 5 zł/m2. 
Przewidywany termin najmu 
od lipca 2012. 
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój 
ul. Piastów 4. 
kontakt: 506016724 / 500135223

Kupię M4 lub M5 na ulicy 
Marusarzówny w Jastrzębiu-Zdroju
kontakt: 531 350 850

Wynajmę mieszkanie typu M-2 
w centrum Jastrzębia-Zdroju 
proszę o kontakt po godz. 15.00 
kontakt: 602 517 660

Wynajmę M2 na ul. Turystycznej 3 
piętro po remoncie Odstępne 700 zł, 
czynsz 320 zł, 150 zł media, zaliczka 
(gaz, prąd). Kaucja zw 1000 zł. 
kontakt: 32 4710343

Do wynajęcia od zaraz mieszkanie 
typu M-3 na ul. Kusocińskiego (3 
piętro). Cena 600zł. + media (do 
uzgodnienia). 
kontakt: 609 451 362
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W sprawie reklamy 
prosimy o kontakt na

gazeta@jasnet.pl
lub pod numerem 

tel. 531 350 850

Byłeś świadkiem zdarzenia?
Masz informację, zdjęcia 
lub film z pierwszej ręki?

Napisz do nas!
tel. 32 474 00 00
jasnet@jasnet.pl

ul. Mickiewicza 18/8, 
43-250 Pawłowice Śląskie
e-mail: 
telefon: 

 

biuro@nieruchomosci-as.com.pl
32 47 24 664

www.nieruchomosci-as.com.pl
numer licencji 17128

M5 ul. Turystyczna
Układ 3/1
Cena: 
Mateusz 514 229 281

M4 ul. Śląska
Pow. 43 m2, 2 piętro, 
Cena: 
Beata 792 010 444

M4 ul. Zielona
7 piętro
Cena: 
Beata 792 010 444

M4 ul. Turystyczna
Cena:  
Beata 792 010 444

M3 osiedle VI
niski blok, 3 piętro
Cena: 
Agnieszka 535 502 444

M3 Zdrój
Cena: 
Agnieszka 535 502 444

M4 ul. Śląska
Parter
Cena: 
Anna 535 539 444

153.000 zł 

145.000 zł 

138.000 zł 

123.000 zł

108.000 zł

99.000 zł 

128.000 zł 

M3 ul. Śląska
Po remoncie
Cena: 
Beata 792 010 444

M3 osiedle VI
Do wprowadzenia
Cena:
Agnieszka 535 502 444

M3 osiedle Przyjaźń
Po remoncie
Cena: 
Anna 535 539 444

M2 Zdrój
Cena: 
Anna 535 539 444

M5 ul. Wielkopolska
Cena: 
Układ 3/1
Anna 535 539 444

M5 ul. Opolska
Układ 3/1
Cena: 
Anna 535 539 444

M3 Strumień
Bez czynszowe
Agnieszka 535 502 444

118.000 zł 

 117.000 zł 

98.000 zł

82.000 zł 

145.000 zł

180.000 zł

M4 Pawłowice
Układ szwedzki
Cena: 
Agnieszka 535 502 444

M4 Pawłowice, ul.Polna
Cena: 
Agnieszka 535 502 444

M4 Pawłowice, ul.Polna
Cena: 
Beata 792 010 444

M4 Pawłowice, ul.Polna
Cena: 
Agnieszka 535 502 444

Działka Pawłowice
Pow. 700 m2
Cena: 
Agnieszka 535 502 444

Działka Krzyżowice 
Pow. 3820 m2
Cena: 
Agnieszka 535 502 444

Dom Pawłowice
Na dwie rodziny
Cena: 
Anna 535 539 444

134.000 zł 

163.000 zł 

115.000 zł 

148.000 zł 

52.000 zł 

93.000 zł 

215.000 zł 

www.nieruchomosci-as.com.pl

POŻYCZKA 
OD 1000 DO 10 000 BEZ BIK

TEL. 502 444 787

WYSOKA PRZYZNAWALNOŚĆ
DOJAZD DO KLIENTA GRATIS 

BANK CI ODMÓWIŁ? 

BEZ BIK 
DOJAZD GRATIS 

SZYBKA POMOC FINANSOWA

TEL. 781 597 110

ubezpieczenia
Twoje

TANIE OC i AC

Jastrzębie-Zdrój
ul. 11 Listopada 22

obok FOTO ALEKSANDRA
czynne: pon - sob 9.00-17.00

tel. 32 417 70 26

Galeria Zdrój 
ul. Podhalańska 26 
czynne: pon - sob 9.00-21.00
tel.  32 470 40 04

Jastrzębie-Zdrój

         www.twoje-ubezpieczenia.com.pl

         GUBISZ SIĘ W OFERTACH?

PRZYJDŹ LUB ZADZWOŃ

MY DOPASUJEMY NAJLEPSZĄ 

                     OFERTĘ DLA CIEBIE

         11 towarzystw w jednym miejscu

ul. Mazowiecka 24 (budynek Arendy)
44-335 Jastrzębie Zdrój 
tel. 32 47 03 042
e-mail: biuro@jgn-vesta.pl
www.jgn-vesta.pl

M-4 Jastrzębie-Zdrój
ul. Śląska 
Pow. 50 m2 
Cena 134,000 zł 
Kontakt: 883 100 490

M-4, ul. Jasna 
Pow 56 m2
Cena 144.000 zł 
0% prowizji dla 
klienta kupującego

Zapraszamy do współpracy - dla nas klient jest zawsze na pierwszym miejscu! 

Profesjonalna obsługa w zakresie kupna, sprzedaży i wynajmu nieruchomości.
Proponujemy również  pomoc oraz doradztwo w uzyskaniu kredytu:
- mieszkaniowego       - gotówkowego       - konsolidacyjnego. BEZ PROWIZJI!
Oferta 20 banków gwarancją wyboru najkorzystniejszej oferty kredytowej!

Dom jednorodzinny 
Jastrzębie-Zdrój 
Pow. 240 m2 
Cena: 399.000 zł 
Kontakt: 883 100 490

M-4 Jastrzębie-Zdrój 
ul. Katowicka 
Pow. 55 m2 
Cena 124 000 zł
Kontakt: 883 100 490

Dom w zabudowie szereg
Jastrzębie-Zdr. Stan surowy 
Pow. 242 m2 
Cena 290 000 zł
Kontakt: 883 100 490

M-4 Jasrzębie-Zdrój
Ul. Zielona 
Pow. 56 m2,
Cena 134.000 zł

M-6 Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska 
Pow. 72 m2
Cena 155.000 zł

Działka budowlana 
Bąków 
Pow. działki 1881m2 
Cena: 119.000 
Kontakt: 883 100 495

Dom Jastrzębie-Zdrój
Ul. Leśmiana 
Pow. 240m2. Pow. użyt. 164m2. 
Działka: 800m2 

Cena: 460.000 zł

Dom Jastrzębie Zdrój
ul. Irysów. Pow. domu 230m2
Pow. użyt. domu 160m2 
Działka 450m2 
Cena: 495.000 zł (do negoc.) 
Kontakt: 883100495

nr licencji 9353

M-3 ul. Opolska 
Pow 48 m2 
Cena 119.000 zł
0% prowizji dla 
klienta kupującego

Działka budowlana 
Zebrzydowice
Super lokalizacja!
Pow. 8,91 ara 
Cena: 71.000 zł 
Kontakt:  883 100 480




