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Zapraszamy na świeże wyroby z kieleckiego

z nowymi cenami miesiąca

2530

1890

Krzysztof Wrucha, szef związków
zawodowych w Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej, w październiku ubiegłego
roku został dyscyplinarnie zwolniony
z pracy i oskarżony o kradzież rusztowań.
Prokuratura niedawno skończyła
postępowanie w tej sprawie. Śledztwo
zostało umorzone, a Krzysztof Wrucha
oczyszczony z zarzutów. Problemy z prawem
mogą mieć teraz szefowie GSM. Prokuratura
zbada, czy podsłuch, jaki założyli byłemu
pracownikowi, był zgodny z prawem.
Nie zamierzam tak zostawić tej sprawy.
Zniszczyli mi zdrowie, złamali karierę,
w oczach jastrzębian zrobili ze mnie złodzieja.
Odpowiedzą za to przed sądem.
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Zapraszamy do sklepów firmowych w JASTRZĘBIU-ZDROJU

ul. Arki Bożka
(targowisko)

ul. Turystyczna
(obok Biedronki)

ul. Katowicka

ul. Wrocławska

(obok Stokrotki)

(obok Zygmunta)

ul. Wiejska

(Moszczenica)
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pomysłach Prawa i Sprawiedliwości na rządzenie można usłyszeć wiele złego albo dobrego.
Wszystko zależy od tego, gdzie się przyłoży ucho. Ze względów zawodowych uważnie śledzę dyskusję na temat swojej branży, a w dziennikarskim „kociołku” aż huczy od plotek na temat repolonizacji mediów. To jeden z najlepszych pomysłów, jakie słyszałem od lat. Tylko pożyteczni idioci mogą lansować tezę, że kapitał zaangażowany
w media nie zna granic. Tak może jest w branży
hamburgerów albo napojów gazowanych. W mediach i bankowości kapitał reprezentuje zawsze interesy kraju, z którego pochodzi. Klinicznym, a raczej patologicznym przykładem symbiozy wydawców z rządem są Niemcy. W noc sylwestrową, dzikie hordy imigrantów i azylantów ganiały kobiety po niemieckich miastach, ale w tamtejszych mediach przez dwa dni żaden dziennikarz nie pisnął
o tym słowem, choć w internecie było już wszystko
na ten temat. Wydawcy bali się powiedzieć prawdę, bo nie chcieli psuć humoru cesarzowej Merkel.
Czyj interes mogą reprezentować polskie spółkicórki niemieckich koncernów medialnych? Pytanie jest retoryczne, a odpowiedź banalnie prosta.
Proszę wpisać do internetowej wyszukiwarki hasło „niemieckie media w Polsce”, a wtedy zorientują się Państwo, jaka jest skala germanizacji polskich środków przekazu. Dawno, dawno temu byłem świadkiem i ofiarą depolonizacji krajowych
mediów. Pracowałem w tygodniku „Panorama”,
który miał 200 tys. nakładu, cieszył się dobrą opinią
i zaufaniem Czytelników. Pisaliśmy o sprawach ciekawych i ważnych, zwłaszcza dla Śląska. Ale sprzedano nas Szwajcarowi, który gazetę położył, prawdopodobnie po to, aby otworzyć rynek dla zagranicznych kolorowych pism kobiecych. Nie chcę pisać na temat okoliczności likwidacji „Trybuny Śląskiej” i sprzedaży „Dziennika Zachodniego” niemieckiemu koncernowi. Ale pewne fakty można
pokojarzyć samodzielnie. Kiedy zniknęła poczytna
„Trybuna Śląska”, na regionalnym rynku prasowym
znalazło się sporo miejsca dla „Faktu”, wydawanego też przez niemiecki koncern. To nie jest spiskowa teoria dziejów. To tylko dowód na to, jak bezmyślne i spolegliwe były dotychczas polskie elity
władzy. Dlaczego Niemcy nie wpuszczają na swój
rynek medialny nikogo z zewnątrz, ale wpychają
się wszędzie, gdzie ich wpuszczą? Bo są sprytni
i potrafią doskonale dbać o swój interes narodowy.
filar
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Dalszy demontaż
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zaplecza politycznego
prezydent Anny Hetman

Wielka dama tańczy sama?
Sławomir Żmudziński
Niezależna Inicjatywa Mieszkańców

P

olityka jest grą zespołową. Podobnie jak większość dyscyplin sportowych. Sam Robert
Lewandowski, choćby gryzł murawę, meczu nie wygra, jeżeli pozostali zawodnicy nie będą podawać mu
piłki. Jeśli jednak drużyna gra równo,
obecność gwiazdy na boisku dodaje
wszystkim skrzydeł i dopinguje do
walki o zwycięstwo. Sportowe analogie jak ulał pasują do świata polityki. Z jastrzębskiej drużyny, która
w dobrym stylu zdobyła władzę
w 2014 roku, powoli schodzi powietrze. Na morale tej ekipy na pewno
największy wpływ ma spadek formy jej największej gwiazdy, czyli
prezydent Anny Hetman. Dlaczego
w pierwszej połowie kadencji popełniła aż tak dużo kiksów? Trwające prawie rok zamieszanie wokół komunikacji miejskiej obciąża
obecną ekipę w magistracie, bez
względu na to, co mówią służby propagandowe miłościwie nam urzędującej. Podobnych wpadek można
wymienić więcej. W polityce, także
tej na samorządowym szczeblu, złe
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Jastrzębie-Zdrój, Mazowiecka 2
Godziny otwarcia:
poniedziałek 10-17
wtorek - piątek 9-16
www.jastrzebiezdroj.speedpak.net
e-mail: jastrzebiezdroj@speedpak.net

decyzje medialnie „przykrywa się”
informacjami o sukcesach. W Jastrzębiu-Zdroju nie da się przeprowadzić takiego manewru z jednej,
podstawowej przyczyny. Nie ma sukcesów.
Nie da się spędzić
czteroletniej kadencji
tylko na przypominaniu
i analizowaniu błędów
poprzednika. Do charyzmatycznego, skutecznego i odnoszącego sukcesy polityka
lgną ludzie mądrzy,
przedsiębiorczy, mający ciekawe pomysły. Na jastrzębskim
„dworze” widzimy
tendencję odwrotną.
Kto może, ten ucieka.
Z funkcji doradcy prezydenta zrezygnował
ostatnio Piotr Piekarski. Prawdziwe przyczyny tej decyzji
zna zapewne on sam i Anna Hetman,
ale wizerunkowo nie wygląda to najlepiej. Obecność Piotra Piekarskiego
miała gwarantować, że środowiska
gospodarcze murem stoją za panią
prezydent. Nie tak dawno rozpadł się
też klub radnych Platformy Obywatelskiej, z którego odeszły trzy osoby.
Dla przypomnienia, Anna Hetman
uzyskała mandat jako kandydatka
właśnie PO. Oczywiście, można

założyć, że jest to zaplanowana
„ustawka”. Szyld PO nie kojarzy się
obecnie najlepiej i nie wiadomo, co
z nim będzie w 2018 roku, kiedy cze-

kają nas wybory samorządowe. Być
może jest to taktyczne przegrupowanie się w łonie jednej ekipy, aby
przygotować samorządową alternatywę na wypadek, gdyby Platforma
Obywatelska musiała wyprowadzić
swój sztandar ze sceny politycznej.
Nawet jeżeli tak jest, to manewr ten
został przeprowadzony wyjątkowo
topornie, bo wygląda na ucieczkę
radnych z okrętu, gdzie lokalnym
kapitanem jest Anna Hetman. Na tym

nie koniec demontażu zaplecza politycznego Pani prezydent. Z ukształtowanego przed drugą turą wyborów
prezydenckich porozumienia Hetman - Żmudziński
- Buda, w jej ekipie
pozostał jedynie wiceprezydent Janusz
Buda (kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej). Problem
polega na tym, że
utracił on, a tym samym prezydent Hetman, poparcie trójki
radnych SLD, którzy
opuścili szeregi i założyli własny, opozycyjny klub radnych.
W gronie współpracowników Pani
Prezydent pozostaje
obecnie jeden doradca, Paweł Świderski, ale trudno zaliczyć go do
zaplecza politycznego, a bardziej
wspomagającego. Jest on osobą
z zewnątrz, nieznającą jastrzębskich
realiów politycznych. Wartość doradcy w przyszłej kampanii będzie
zatem ograniczona.
Reasumując. Jeżeli drużyna Anny
Hetman będzie grała w takim stylu
do końca kadencji, to jej marzenia
o reelekcji, pozostaną tylko marzeniami.

Papierowe wydania „NASZEGO JASTRZĘBIA” kolportujemy w blokach
trzech jastrzębskich spółdzielni mieszkaniowych: Jas-mos, Nowa i GSM.
Docieramy także do sołectw. MIEJSCA W SOŁECTWACH,
w których można otrzymać naszą gazetę:
W jastrzębskiej dzielnicy Zdrój
gazetę można otrzymać
w następujących punktach:
- Spółdzielnia Mieszkaniowa JAS-MOS,
ul. Słoneczna 18 A
- Sklep „POLOmarket”, ul. 11 listopada 2
- Sklep „Freshmarket”, ul. 1-go Maja 2-8
- Sklep WALDI, ul. Broniewskiego 1G
- GS „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Dom Handlowy
„KŁOS”, sklep spożywczy, ul. Kościuszki 21
Sołectwo Bzie:
- Sklep spożywczo-przemysłowy „U Róży”,
ul. Świerczewskiego 266
- Sklep Lewiatan, ul. Stawowa 2
- Sklep spożywczy (Gminna Spółdzielnia

- Samopomoc Chłopska), ul. Rostków 9
- Sklep Spożywczy „ABC”, ul. Świerczewskiego 63
Sołectwo Ruptawa:
- Sklep spożywczy „Moje Delikatesy”,
ul. Cieszyńska 116 A
- Sklep spożywczy „BONUS” Nr. 5, ul. Płonki 1
- Auto Serwis - Technika Grzewcza „FOX”,
ul. Cieszyńska 186A
- Centrum Ogrodnicze „Pomarańczowy Ogród”,
ul. Cieszyńska 87A
Sołectwo Borynia i Skrzeczkowice:
- Sklep Lewiatan, ul. 3-go Maja 109
- Sklep spożywczy, ul. Powstańców 287
- Sklep Lewiatan, ul. Świerklańska 87

Wydawca:
F-Press, 43-190 Mikołów, Rynek 18,
redakcja@naszagazeta.info
Redaktor naczelny: Jerzy Filar
Sekretarz redakcji:
Beata Leśniewska tel.: 32 209 18 18, 509 797 881
Redaguje zespół.

Sołectwo Szeroka:
- Sklep Carrefour EXPRESS, os. 1000-lecia PU-3
- Sklep spożywczy, os. 1000-lecia 5 lok.10
- Sklep spożywczy, ul. Powstańców Śl. 97
- Sklep rolno-spożywczy, ul. Powstańców 74
Sołectwo Moszczenica:
- Sklep Lewiatan, ul. Komuny Paryskiej 1
- Sklep spożywczy i przemysłowy, ul. Wiejska 29
- Sklep spożywczy, ul. Wiejska 13B
- Sklep spożywczy, ul. Wiejska 17c
Zebrzydowice:
- Fauna i Flora (przy rondzie), ul. Słowackiego 2A

Reklama:
Dorota Woś 889 381 211, naszejastrzebie@naszagazeta.info
Biuro ogłoszeń: Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 1 (paw. 723 GSM)
Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
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Choć nie znamy jeszcze jego wyników, audyt w Jastrzębskiej Spółce Węglowej już
przyniósł pozytywne efekty. Kurs akcji notowanej na giełdzie JSW wzrósł o 30 proc.

Audyt na półmetku

Rosną emocje
wokół audytu
w JSW. Początkowo miał on potrwać do końca
marca. Później
przesunięto termin
do połowy kwietnia. Z ostatnich
informacji wynika,
że zespół audytorów popracuje do
końca maja.

- Nie ma w tym nic niepokojącego.
JSW jest spółką giełdową. Obowiązują
nas bardzo rygorystyczne procedury,
jeżeli chodzi o zasady dostępu i zachowania poufności pozyskanych informacji. Działamy trochę inaczej, niż nasi
koledzy w Katowickim Holdingu Węglowym i Kompanii Węglowej, gdzie audyty
już się zakończyły - wyjaśnia Grzegorz
Matusiak, kierujący audytem w JSW.
Zespół audytorów liczy 12 osób. Podzielono ich na trzy grupy. Każda zaj-

muje się analizą odrębnego segmentu
działalności JSW. Jeden z zespołów
zajmuje się polityką gospodarczą,
prowadzoną przez zarządy spółki
w latach 2005 - 2015. Analizowane są,
m.in. umowy na usługi remontowe, doradcze, sponsoringowe. Druga grupa
audytorów wzięła pod lupę sytuację
w całej grupie kapitałowej. JSW tworzą nie tylko kopalnie, ale także szereg
spółek zależnych w branżach koksowniczej, energetycznej, kolejowej,

ubezpieczeniowej. Trzeci zespół audytorski bada działalność operacyjną
spółki, czyli koszty wydobycia węgla,
strukturę organizacyjną, zasady rozliczeń z kontrahentami i wiele innych
czynników decydujących o funkcjonowaniu i kondycji finansowej JSW.
Wśród audytorów są także reprezentanci strony społecznej. Do ich zadań
należy, m.in. analiza okoliczności, które doprowadziły do wybuchu strajku w
lutym ubiegłego roku. 
(fil)

Rozmowa
z Grzegorzem
Matusiakiem,
szefem grupy
audytorów w JSW

- Co Pan może powiedzieć o dotychczasowych efektach pracy
grupy audytorskiej?
- Niestety, niewiele. Mogę
jedynie potwierdzić, że audyt
potrwa do końca maja, a obecnie znajdujemy się mniej więcej na półmetku naszych prac.
Nie mogę zdradzić więcej
szczegółów, ponieważ podpisałem, podobnie jak cały zespół, klauzulę zobowiązującą
nas do zachowania tajemnicy.
Proszę pamiętać, że audytujemy spółkę giełdową. Każdy
„przeciek” informacji może
mieć wpływ na kurs akcji JSW.
- Rozpoczęcie audytu i tak miało wpływ na
kurs akcji. Notowania
JSW wzrosły ostatnio
o 30 proc.

- Inwestorzy pozytywnie
ocenili sygnały płynące
z Ministerstwa Energii, że
rząd Prawa i Sprawiedliwości jest zdeterminowany
w ratowaniu polskiego przemysłu wydobywczego. JSW,
jako spółka giełdowa, jest
okrętem flagowym całej
branży górniczej. Wzrost notowań akcji jest najlepszym
sygnałem, że inwestorzy
chcą dać naszemu rządowi
kredyt zaufania.
- Wyniki i zalecenia
audytu będą wiążące
dla władz JSW?
- Przeprowadzenie audytu zlecił minister Krzysztof
Tchórzewski. Tylko od niego
zależy, w jaki sposób zostaną
wykorzystane efekty pracy
naszego zespołu.
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS”
ul. Słoneczna 18A, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 626 37, 32 47 626 38
Spółdzielnia Mieszkaniowa „JAS-MOS” z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Słonecznej 18A,
ogłasza ustne przetargi nieograniczone na:
Nabycie odrębnej własności lokali mieszkalnych
położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy:
n ul. Zielona 42/10, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 47,05 m2,
cena wywoławcza 67 000 zł, wadium 6 700 zł,
n ul. Wiejska 19d/5, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-3, pow. użytkowa 37,91 m2,
cena wywoławcza 57 000 zł, wadium 5 700 zł,
w lokalu zameldowane są 2 osoby, w stosunku do których prowadzone
jest postępowanie o wymeldowanie,
n ul. Ofiar Faszyzmu 9/8, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 38,18 m2,
cena wywoławcza 56 500 zł, wadium 5 650 zł,
w lokalu zameldowane są 4 osoby, w stosunku do których prowadzone
jest postępowanie o wymeldowanie,
n ul. Konopnickiej 6/8, Jastrzębie-Zdrój, kat. M-2, pow. użytkowa 27,89 m2,
cena wywoławcza 39 200zł, wadium 3 920zł.
Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „JAS-MOS” sala nr 4 w dniu 18.05.2016r., o godzinie 1300.
Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł. Do przetargu dopuszczeni zostaną oferenci, którzy
zapoznają się z „Regulaminem na ustanowienie i zbycie odrębnej własności …” obowiązującym
w Spółdzielni, co potwierdzą podpisem na oświadczeniu, a następnie wpłacą wymagane wadium.
Wadium osoby wygrywającej zostanie zaliczone na poczet ceny mieszkania, a pozostałym osobom
zwrócone w terminie do 3 dni na podany numer konta bankowego.
Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest do: wpłaty wpisowego i udziału do Spółdzielni oraz
poniesienia kosztów ogłoszenia przetargu, sporządzenia operatu szacunkowego określającego
wartość rynkową lokalu, sporządzenia aktu notarialnego, założenia i wpisu do księgi wieczystej.
Umowa notarialna zawarta zostanie w kancelarii notarialnej wskazanej przez Spółdzielnię.
Wystawione do przetargów lokale mieszkalne można oglądać w dniach 9 i 10 maja 2016r.,
po wcześniejszym umówieniu się w administracji osiedla przy:
- ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 476 12 55 (ul. Wiejska, Of. Faszyzmu, Konopnickiej),
- ul. Zielona 5 w Jastrzębiu-Zdroju tel. 32 471 81 70 (ul. Zielona).
Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć w siedzibie Spółdzielni najpóźniej dnia 17.05.2016r.,
do godziny 1300.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji udziela komórka członkowsko - mieszkaniowa SM „JAS-MOS” pok. nr 2
lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 47 626 36-38 wew. 37.

HUMAVIT®
GUARANA
Guarana:
l poprawia samopoczucie
i odporność
l obniża zmęczenie
l działa pobudzająco
l chroni przed degradacyjnym
wpływem stresu
i niesprzyjającymi warunkami
otoczenia
l pomaga utrzymać pamięć,
skupienie i dobre zdolności
poznawcze
l wspiera metabolizm i jest
używana pomocniczo
w kontrolowaniu masy ciała

DODAJ NAS DLA SWEGO ZDROWIA!
Pytaj o produkty HUMAVIT®
w aptekach i sklepach
zielarskich lub zamów na

varia-sklep.com.pl
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Jeden z najciekawszych projektów zgłoszonych do Akademii Twórczej Tesco,
przygotowała Lokalna Grupa Działania „Wspólny Rozwój” z Jastrzębia-Zdroju.

Patent na
międzypokoleniową

integrację
Program „decydujesz
- pomagamy” realizowany przez Tesco
polega na wspieraniu
lokalnych społeczności. Zakończył się
już etap zgłaszania
projektów.
- W sumie otrzymaliśmy aż 1 075
wniosków z całej Polski. Jesteśmy
pod wrażeniem ich różnorodności
oraz ciekawych pomysłów. W kolejnym etapie wybierzemy 3 najlepsze

projekty dla każdego ze 160 obszarów. Zwycięzcy zostaną wybrani
w głosowaniu, które odbędzie się
w sklepach Tesco w dniach 11 maja
- 7 czerwca - informują na stronie internetowej organizatorzy akcji.
Wśród zgłoszonych projektów do
najciekawszych należy z pewnością
pomysł przygotowany w JastrzębiuZdroju.
- Stawiamy na wzajemną, międzypokoleniową wymianę wiedzy
i umiejętności. Chcemy przełamać
stereotyp o braku zrozumienia
i możliwości współpracy między
seniorami a młodszymi pokoleniami
- mówi dr Antoni Augustyn, prezes
Lokalnej Grupy Działania „Wspólny
Rozwój” z Jastrzębia-Zdroju.

Zgłoszona przez Spółdzielnię
Mieszkaniową JAS-MOS lokalizacja
placu zabaw przy ulicy Zielonej, została
zakwalifikowana do ogólnopolskiego
konkursu „Podwórko NIVEA”.

Jak realizacja projektu miałaby
wyglądać w praktyce? Wyobraźmy
sobie sytuację, że młodzież
chce, ale nie potrafi
samodzielnie zrobić makówki czy
moczki. Z kolei
wytrawne
gospodynie
domowe mają te przepisy
„w małym palcu”,
ale nie wiedzą jak
zamówić produkty
przez internet. Jastrzębski patent na pokoleniową
integrację polega na tym, aby starsi
dzielili się młodymi swoją wiedzą
i na odwrót. W projekt zaangażowały

Przyjemne z pożytecznym

P

ygra ta lokalizacja, która
zdobędzie
najwięcej
punktów
w głosowaniu na stronie: www.nivea.pl/podworko2016
Producent kosmetyków NIVEA corocznie
finansuje
ogólnodostępne podwórka wraz
z przyrządami do ćwi-

czeń i zabawy. Wierzymy, że zaangażowanie
mieszkańców w internetowym głosowaniu,
pozwoli zbudować nowoczesny plac zabaw
dla dzieci przy ulicy
Zielonej.
- Zachęcam do
wspólnej i pożytecznej
zabawy
polegającej
na codziennym odda-

niu głosu. Im więcej
głosów, na lokalizację
Rodzinnego Miejsca
Zabaw przy ulicy Zielonej, tym większa szansa
na wygraną (około 100
tysięcy złotych). Głosujemy od 5 maja do 30
czerwca - mówi Piotr
Szereda, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS.

świecie. Obsługa komputera, korzystanie z poczty elektronicznej, praktyczne informacje na temat możliwości, jakie daje internet, taką wiedzą
młode pokolenia mogą i powinny
dzielić się z seniorami. Projekt przewiduje organizację wspólnych, międzypokoleniowych warsztatów. Na
grudzień zaplanowano wielką konferencję podsumowującą, połączona
z degustacjami potraw świątecznych
i prezentacją rezultatów całej akcji.
Konferencja będzie transmitowana online na portalu internetowym
i w serwisie youtube.
Co zrobić, aby ten ciekawy i pożyteczny pomysł zwyciężył? Wystarczy
zrobić zakupy w Tesco, a przy okazji
zagłosować.

Projekt „Sport i kultura na Złotych Łanach”
otrzymał prawie 5 tys. zł dofinansowania.

rojekt przygotował
Zarząd Osiedla Złote Łany, mieszkańcy
Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS i sołectwa
Moszczenica.

Zielone podwórko
W

się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
z Jastrzębia-Zdroju. Chcą uczyć
dzieci i młodzieży tego, co
w śląskich (i nie tylko) tradycjach jest
najlepsze. Wykonywanie ozdób
świątecznych
i okolicznościowych, przygotowanie potraw
regionalnych
oraz bogaty ładunek śląskiej kultury
opartej, m.in. na humorze, to oferta seniorów. Co
w zamian mogą zaoferować młodzi?
To, w czym są najlepsi, czyli umiejętność poruszania się w wirtualnym

Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie
Lokalnie 2016. Decyzję o przyznaniu
grantu podjęło Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika
i Fundusz Lokalny Ramża z Czerwionki-Leszczyn.
Podczas zajęć organizowanych
w ramach projektu będzie okazja do
zdobycia nowych umiejętności, m.in.
malarskich, graficznych oraz gry
w sportowego skata. Projekt dedykowany jest przede wszystkim dzieciom i młodzieży, ze szczególnym
uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski.
Organizatorzy zapraszają mieszkańców osiedla oraz sołectwa. Zapi-

sy zostaną poprzedzone akcją informacyjno-promocyjną.
Projekt obejmuje pięć działań:
1) Organizacja Dnia Dziecka. Zaplanowano, m.in. mecz piłki nożnej
drużyn mieszanych, biegi oraz warsztaty malarstwa i grafiki. Dla dorosłych
przygotowano zawody sportowe gry
w skata.
2) Dwuetapowy turniej gry w sportowego skata dla dorosłych, realizowany równolegle z warsztatami malarstwa i grafiki dla dzieci. Pierwszy
etap odbędzie się 24 czerwca.
3) Drugi etap turnieju gry w sportowego skata dla dorosłych, odbędzie
się 14 lipca. Towarzyszyć mu będą
również warsztaty malarstwa i grafiki
dla dzieci.
4) Turniej sportowego skata, pomiędzy dziećmi z Sołectwa Moszczenica i Osiedla Złote Łany a rówieśnikami z pozostałych pięciu sołectw
w Jastrzębiu. Turniej zostanie zorganizowany z okazji 20-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS.

5) Warsztaty nauki gry w sportowego skata dla dzieci.
Na uczestników poszczególnych
warsztatów, turniejów oraz projektu
czekają ciekawe nagrody.

Małgorzata Filipowicz,
Przewodnicząca Klubu Radnych Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój „Samorządne Jastrzębie”
Ideą projektu jest zaangażowanie
mieszkańców sołectwa i osiedla w działania społeczne, kulturalne i sportowe.
Nic tak nie sprzyja integracji i nawiązywaniu więzi, jak obywatelska aktywność.
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W szóstą rocznicę tragedii, 10 kwietnia
o godz. 8.30, przy kościele Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła w JastrzębiuZdroju odbyły się uroczystości ku czci
ofiar katastrofy smoleńskiej.
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PRODUCENT
NAGROBKÓW
Z KAMIENI
NATURALNYCH

Jastrzębie

pamięta

P

od tablicą upamiętniającą ofiary złożono kwiaty oraz
znicze. W uroczystościach wzięli udział nie tylko
przedstawiciele jastrzębskiego Prawa i Sprawiedliwości,
ale także wielu mieszkańców
miasta.
- Ta tragedia unaoczniła
słabości naszego państwa.
Potwierdziła, że w wielu segmentach to państwo istnieje
tylko teoretycznie. Ale to znaczy, że na nas spoczywa teraz
obowiązek odbudowy tego, co jest złe, tego, co
nie działa. Nie możemy
ustawać w poszukiwaniu prawdy, godności
i pamięci o zmarłych,
w miłości takiej, jaka powinna panować
w narodzie. Zasypujmy
podział, bądźmy pełni

Jastrzębie-Zdrój
ul. Połomska 9
Mszana
ul. Moszczeńska 36

RATY

Wodzisław Śl.
ul. Bogumińska 11

zgody. Myślę, że oni,
patrząc na nas z nieba, tego by właśnie
oczekiwali. To, że
tutaj jesteśmy, stanowi najlepszy dowód
chęci takiego pojednania - mówił Łukasz
Kasza, przewodniczący
Rady Miasta.
W uroczystościach wziął
także udział ksiądz prałat
Bernard Czernecki, duchowny niezwykle zasłużony dla
jastrzębskiej „Solidarności” .
Zachęcał do modlitwy w intencji 96 osób, których życie zgasło w katastrofie smoleńskiej.
- Podobnie jak Sybir jest
nie tylko miejscem geograficznym, ale jest także symbolem okrutnych represji
i morderstw wobec Polski
i Polaków, modlitwą i pamię-

tel. kom. 693 300 138
tel. stac. 32 476 49 25
www.orion-nagrobki.pl
Z tym kuponem rabat na pomnik 10%
cią obejmijmy tych, którzy
zginęli od kul wystrzelonych
w tył głowy, od bagnetów
wbijanych w plecy, mając
drutem kolczastym związane ręce, porzuconych nie do
grobów, ale do dołów wykopanych w lesie. Módlmy się
za prezydenta RP, profesora
Lecha Kaczyńskiego, jego
żonę Marię, prezydenta na
uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkie
ofiary katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem. Módlmy się za
pomordowanych i poległych
Polaków gdziekolwiek - mówił ksiądz Czernecki.

Łukasz Kasza,
przewodniczący Rady Miasta:
Mam nadzieję, że w dążeniu do prawdy wszyscy będziemy jednomyślni, a efekt
będzie taki, że otrzymamy jedną, zgodną, prawdziwą wersję
wydarzeń. Na tym wszystkim
nam bardzo zależy. Tragedia
smoleńska pochłonęła elitę
naszego narodu. W pewnym
sensie byli to ludzie niezastąpieni, wybitni mężowie
stanu, jednak z drugiej strony
ciągłość władz państwa polskiego wymaga tego, żeby ich misja była
kontynuowana. Chcemy, żeby ich dzieło i misja, dążenie do prawdy, do
szacunku dla Polski było kontynuowane.

Śmierć Norberta Małolepszego, wiceprzewodniczącego Rady Miasta, pogrążyła
Jastrzębie-Zdrój w szoku, z którego niełatwo przyjdzie nam się otrząsnąć.

Z

awsze, kiedy ktoś odbiera sobie życie, pojawia
się pytanie: dlaczego on
to zrobił? Jeżeli na taki krok
porywa się osoba znana, rośnie pokusa, aby przyczyn tragedii szukać w jej działalności
publicznej. Jest to medialne
i łatwe wytłumaczenie. Zbyt
łatwe, aby mogło być prawdziwe. Wielu rówieśników Norberta Małolepszego zazdrościło mu takiego życia. Miał

Niepotrzebna śmierć
rodzinę. Dobrą pracę. Pozycję
społeczną. Był znany, lubiany
i szanowany w Jastrzębiu-Zdroju. Stał u progu politycznej kariery. Tego progu nie udało mu
się przekroczyć w 2015 roku.
W setkach internetowych komentarzy, jakie pojawiły się po
Jego śmierci, często przewijał
się wątek rozczarowania i traumy po przegranych wyborach
parlamentarnych. Nie sposób
się z tym zgodzić. W politykę

angażują się ludzie dorośli,
odpowiedzialni i samodzielni.
To nie musi być brudna, ale
zawsze jest twarda gra. W ten
świat wchodzi się na własne
ryzyko. O tym, że nie jest to zabawa dla ludzi wrażliwych najlepiej świadczą komentarze,
jakie pojawiają się w internecie pod każdą polityczną informacją. W tym zawodzie obowiązują podobne reguły jak
w sporcie. O klasie nie świad-

czy zdolność do cieszenia się
z sukcesów, lecz umiejętność
znoszenia porażek i wyciągania z nich lekcji na przyszłość.
Wybory parlamentarne w 2015
roku nie były dla Norberta
Małolepszego
najlepszym
momentem na polityczny debiut. Z przedwyborczych analiz wynikało jasno, że region
rybnicko-jastrzębski ma szanse na czterech, może pięciu
posłów z Prawa i Sprawiedli-

wości. Poza konkurencją była
otwierająca listę Izabela Kloc
z powiatu mikołowskiego.
Niemal za pewniaka uchodził
startujący z „dwójki” Grzegorz
Matusiak z Jastrzębia-Zdroju.
W Rybniku, niezbyt liczne, ale
wierne grono wyborców mieli
Czesław Sobierajski i Grzegorz Janik. Wygranie z nimi
wewnętrznej rywalizacji w tych
okręgach graniczyło z cudem.
W naszym regionie niezago-

spodarowany elektorat PiS
tkwił w miejscowościach, które nie miały jeszcze „swoich”
posłów, czyli Raciborzu oraz
Wodzisławiu. I tak się stało.
Poza wspomnianą czwórką,
do Sejmu dostała się jeszcze
Teresa Glenc z Wodzisławia.
Norbert Małolepszy zaryzykował. Zaangażował w kampanię wyborczą sporo energii,
a sądząc po jej rozmachu także
pieniędzy. Zaryzykował i przegrał. W całej Polsce, po ubiegłorocznej wyborczej jesieni
kilka tysięcy niedoszłych parlamentarzystów musiało przełknąć gorycz porażki...
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Niepubliczne Integracyjne Przedszkole i Żłobek

„DZWONECZEK”
Realizujemy Podstawę Programową Wychowania
Przedszkolnego. Obejmujemy opieką dzieci
niepełnosprawne intelektualnie, ruchowo, dzieci
autystyczne, z zaburzeniami sensorycznymi.

Czesne za przedszkole:
v do 6 godzin - 200 zł v powyżej - 320 zł.
Drugie i kolejne dziecko zniżka 50%.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego - czesne 100 zł.

Czesne za żłobek
wynosi
540 zł za miesiąc.

Sobieski na pudle
Uczniowie i opiekunowie z „Sobieskiego” podczas 44.
Międzynarodowego Konkursu Wynalazczości, Nowoczesnej
Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2016” w Szwajcarii
zdobyli złoty i srebrny medal. Złotem nagrodzono: „Iamlost” system pomagający zagubionym dotrzeć do celu, a srebrem system
„EduSpec” wspierającego naukę osób z różnymi dysfunkcjami.

CZESNE OBEJMUJE:
v rytmikę
v język angielski
v dogoterapię
v zajęcia z etnologii
v przedstawienia teatralne
v wycieczki
v gimnastykę korekcyjną
v opiekę psychologa i logopedy
v kółka zainteresowań
v religię

W

Małe grupy do 18 osób, każda pod opieką
magistra wychowania przedszkolnego
i wykwalifikowanej opiekunki dziecięcej.
Oferujemy pełne wyżywienie:
śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
Każdy posiłek skalkulowany osobno do wyboru.

Jastrzębie-Zdrój, Powstańców Śląskich 109 l tel. 32 47 11 559
www.przedszkoledzwoneczek.pl l sekretariat@przedszkoledzwoneczek.pl

Dyskusje gimnazjalistów

Szwajcarii,
uczniowie
z Zespół Szkół
nr 6 im. Króla
Jana III Sobieskiego zaprezentowali dwa nowe wynalazki,
które zostały wysoko ocenione
przez międzynarodowe grono jurorów. Ponadto „Iamlost”
otrzymał nagrodę specjalną od
Chorwackiego Stowarzyszenia
Wynalazców, natomiast „EduSpec” wyróżniono nagrodą specjalną Rady Naukowej Tajlandii.
Promotorami systemu „Iamlost”
są Krzysztof Smyczek i Marcin
Lasak, a projekt zrealizowali
uczniowie: Sandra Sitek i Adrian
Kuca. Jest to innowacyjny system komputerowy, skierowany
do osób cierpiących na choroby, które bezpośrednio lub pośrednio powodują zanik orientacji w terenie. Może też pomagać
dzieciom w powrocie do domu.

Jak działa
„Iamlost”?

„Czy młodzież może kształtować własną
rzeczywistość?” - to tytuł
debaty oksfordzkiej, która odbyła się w jastrzębskim Gimnazjum nr 3. Pod kierunkiem
liderów - studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlo-

wej im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach - dyskutowały
dwie drużyny z klasy IIIa i IIb.
Nad prawidłowym przebiegiem czuwał marszałek oraz
sekretarz.
Studenci prawa byli pod
wrażeniem
przygotowania

gimnazjalistów. Publiczność,
która przysłuchiwała się debacie, stwierdziła, że to świetny
sposób na zdobycie wiedzy.
Wszyscy zgodnie stwierdzili,
że debaty powinny odbywać
się częściej i już zastanawiają
się nad tematem następnej.

Angielskie dyktando
XII

Międzyszkolne Dyktando
z Języka Angielskiego dla Uczniów
Szkół Ponadgimnazjalnych
odbyło się w Zespole Szkół
Nr 1. Organizatorką i pomysłodawczynią dyktanda jest
Barbara Stefańska.

Do rywalizacji stanęło 15
uczniów z pięciu jastrzębskich szkół: ZS Nr 1, ZS Nr 2,
ZS Nr 3, ZS Nr 5 oraz z żorskiego ZS Nr 1. Wygrał Arek
Chojnicki z ZS Nr 3. Drugie
i trzecie miejsce przypadło
uczniom z ZS Nr 1 w Żorach
- Remigiuszowi Hupce oraz

Krzysztofowi Pyszowi. Dyktando odbyło się pod patronatem
szkoły językowej Right Now,
która ufundowała vouchery na
jedno, trzy i sześciomiesięczne kursy językowe. Natomiast
organizacja NaukaBezGranic, zaprosiła zwycięzców na
warsztaty językowe.

System dostaje informację
o tym, że jego użytkownik się zagubił. Aplikacja przesyła obraz
otoczenia wraz ze współrzędnymi osoby zagubionej. Program
tworzy także drogę powrotną
oraz automatycznie wyszukuje
kursy autobusów z najbliższych
przystanków, które pozwolą osobie zagubionej dotrzeć do celu.
Promotorami i tłumaczami
Systemu „EduSpec” wspierają-

cego naukę osób
z różnymi dysf u n k cjami są:
Lidia Gajdzik, Barbara
Halska, Marcin
Lasak, Katarzyna Kwaśniewska-Sobala, Ewa Maduzia, Jerzy Maduzia, Krzysztof
Smyczek, Barbara Sowińska,
Bożena Surma, Damian Surma,
Agnieszka Wereszczak, Zbigniew Pałasz. Aż 25 uczniów
realizowało projekty tworzące
całą platformę i są to: Arkadiusz
Chodór, Olgierd Kowaliszyn,
Marcin Wróblewski, Szymon
Wojakowski, Krzysztof Olszok,
Franciszek Jaskulski, Patryk
Loter, Patrycja Zagajewska, Łukasz Pawłowski, Zofia Stawowy,
Daria Kostka, Sandra Makles,
Grzegorz Mrózek, Rafał Szchmidt, Kamil Bączkiewicz, Korneliusz Buczkowski, Marek Sordyl, Zbigniew Jędrusiak, Piotr
Wożgin, Martyna Nieszporek,
Paulina Gatner, Wiktoria Bandura, Aleksandra Waltar, Mateusz
Pacan, Jarosław Herman.

Jak działa
EduSpec?
„EduSpec” to platforma edukacyjna (html 5.0, CSS i JavaScript) zbudowana na innowacyjnym silniku zaprojektowa-

nym przez
uczniów.
Została
skonstruowana
dla
uczniów
i studentów,
w tym również
niepełnosprawnych
i z różnymi dysfunkcjami. Głównymi elementami platformy są
treści z zakresu nauk ścisłych
oraz edukacji wczesnoszkolnej.
W ich skład wchodzą: animacje komputerowe, interaktywne
filmy dydaktyczne, reportaże
i gry edukacyjne oraz pomoce
dydaktyczne. Dodatkowym elementem platformy „EduSpec”
jest program „SÓWKA” przeznaczony dla osób z zaburzeniami
komunikacji językowej. Kolejną
częścią platformy jest aplikacja
„4Notes” czyli sieciowy system
wymiany notatek, stworzony
z myślą o uczniach nieobecnych w szkole. Składa się na
niego program umożliwiający
dodawanie informacji do bazy
danych oraz strona internetowa, poprzez którą uczniowie
mają dostęp do zasobów danej
klasy. Ostatni element platformy to systemem komputerowy
„Wentox”, który może wspomagać proces dydaktyczny
w szkole, na studiach lub kursach
poprzez wygenerowanie testu
z dowolnego przedmiotu, działu
czy wybranego zagadnienia.
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Jubileusz obchodzi „Dziewiętnastka”, jedna z najbardziej
znanych, renomowanych i utytułowanych jastrzębskich szkół.
„Dziewiętnastka”
została oddana
do użytku 1 września 1977 roku.
Planowano,
aby przyjąć
uczniów już w 1976
roku, ale szkoła
znajdowała
się wtedy jeszcze
w budowie.
Z tego powodu
265 uczniów ulokowano w budynku
SP nr 13 przy ul.
Katowickiej (dzisiaj
Gimnazjum nr 8).
Zajęcia odbywały
się w godzinach
od 12.00 do 19.00.
W tym czasie pracowało w szkole
10 nauczycieli.

B

udowlańcy kilkakrotnie przesuwali termin oddania szkoły
do użytku. Sprzęty i pomoce
ze względu na trudności lokalowe gromadzono, m.in. w dwóch „podstawówkach”: nr 5 oraz nr 8.

Opiekę nad szkołą
objęła kopalnia
„Borynia”. Zakład
mocno współpracował
i wspierał nową
„podstawówkę”.
Pierwszym dyrektorem została Dorota Bury, a funkcje wicedyrektorów
pełnili Anna Kapała, Weronika Derlatko
oraz Anna Rakowicz.
We wrześniu 1980 roku naukę rozpoczęło 742 uczniów. W dwa lata później ich liczba wzrosła do 1041. Szkoła
zatrudniała wówczas 41 nauczycieli.
W 1983 roku skrócono o sobotę tygodniowy czas pracy. Naukę prowadzono
wówczas na półtorej zmiany. Dalej rosła
liczba uczniów i pojawiły się problemy
z dostarczeniem im podręczników.
W roku szkolnym 1984/85 w „Dziewiętnastce” uczyło się 1211 uczniów, w 42
klasach. To był historyczny rekord. Od
tego momentu liczba klas sukcesywnie
zaczęła spadać. Rozpoczęły się poszukiwania patrona dla szkoły. Przedsta-

40 lat minęło…

Miejski konkurs informatyczny
wiono kilka propozycji, wśród których
znaleźli się m.in. Janek Krasicki, Władysław Sikorski, Julian Tuwim oraz Janusz
Kusociński.

12 grudnia 1987 roku
nadano szkole imię
Janka Krasickiego.
W niespełna cztery
lata później, kiedy
w najlepsze trwała
w Polsce transformacja
ustrojowa, SP nr 19
przestała firmować
się nazwiskiem
komunistycznego
działacza.
W październiku 1990 funkcję dyrektora powierzono Bożenie Bińczak.
Wicedyrektorem została Barbara Wojtaszczyk.
W roku 1991 zainaugurowało działalność Szkolne Kółko Teatralne „Złota
Gęś”. Sześć lat później grupa zmieniła
nazwę na „Złote gwiazdy”.
W sezonie 1993/94 w szkole uczyło
się 489 młodych jastrzębian. W czerwcu 1994 roku dyrektorem został Tade-

usz Skubis. W rok później nad szkołą
zawisła groźba likwidacji. Dzięki staraniom dyrektora, nauczycieli i rodziców, udało się zmienić decyzję władz
oświatowych. W roku 1999 funkcję wicedyrektora przejęła mgr Joanna Królikowska.
W roku 1995 uruchomiono studio telewizji „WOW” pod opieką Haliny Byry.
Szkolna telewizja przekazywała informacje z życia placówki. Miejski Zespół
Oświaty wyraził także zgodę na utworzenie ogniska zajęć pozalekcyjnych
w Szpitalu Dziecięcym w JastrzębiuZdroju.
Od 1996 roku SP nr 19 współpracuje z czeską szkołą z Hawirzowa, a od
2007 roku także ze szkołą z Karwiny.
W 1999 roku w „Dziewiętnastce” powstała świetlica środowiskowa, z której
korzystają dzieci z Osiedla im. Stanisława Staszica. W 2000 roku zaczyna się
ukazywać „ESPIAK”, który w cztery lata
później zajął pierwsze miejsce w Miejskim Konkursie Gazetek Szkolnych.
Ruszyła także strona internetowa
szkoły, zamieszczająca informacje m.in.
z życia placówki, wyniki olimpiad, konkursów, zawodów. W maju 2006 roku
„Dziewiętnastce” nadano imię Juliana
Tuwima. Wybór patrona poprzedziło
głosowanie, w którym udział wzięli rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Kandydaturę Juliana
Tuwima poparło
355 osób, a Wanda
Chotomska otrzymała
198 głosów.

Dzień Polski w Havirzowie

W latach 2005-2011 uczniowie sprawowali opiekę materialną i duchową
nad chłopcem z Ugandy, Damascenem, w ramach adopcji na odległość.

Uczestniczyli także w innych akcjach charytatywnych. Wspierali, m.in.
OHP Rybnik, który pomagał choremu na mukowiscydozę Tymoteuszowi.
Uczniowie zbierają nakrętki,
by wesprzeć Hospicjum Jana
Pawła II w Żorach. Działają także na
rzecz Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza.
Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej
kampanii „Pola nadziei”, której symbolem są żonkile. Uczniowie aktywnie
uczestniczą w zbieraniu funduszy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Nie jest im obojętny los bezdomnych zwierząt, którym pomagają
od początku istnienia schroniska w Jastrzębiu-Zdroju.
W 2014 roku szkoła zorganizowała
akcję „Młodzi dla Ukrainy”. Ucznio-

wie przygotowali
18 dziesięciokilogramowych paczek z żywnością.
Produkty trafiły do
obwodu chmielnickiego na Wołyniu,
głównie do rodzin z miasta Sławuta i okolic.
Corocznie uczniowie „Dziewiętnastki” biorą udział w organizowanych
przez PTTK rajdach:
- Młodzieżowy Rajd Górski (dwudniowy),
- Szlakiem Martyrologii Narodów,
- Powitania Wiosny,
- Śladami Praojców.
Od 1 września 2008 roku funkcję dyrektora szkoły pełni Grzegorz Węgliński, pracuje 28 nauczycieli, uczy się
367 uczniów, w 16 klasach. 
(bl)

Akcja żonkil

Znani absolwenci:

Paweł Bogocz - producent muzyczny
Michał Maciejewski - stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego za
wybitne osiągnięcia, stypendysta Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność. Zdobył
Tytuł Najlepszego Studenta w Polsce - Studencki Nobel 2014. Pracownik naukowy
w Europejskim Laboratorium Cząstek, CERN ( Genewa).
Grzegorz Nowak - siatkarz Ivett Jastrzębie Borynia
Artur Ploch - lekarz
Julian Rotter - stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendysta
OECD Nuklear Energy Agency, specjalista do współpracy z organizacjami międzynarodowymi w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, State Laison Officer w Europejskiej
Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Bruksela)
Dawid Salachna - model, robiący karierę w Chinach
Aleksandra Sitarska - programistka, twórczyni gier
Grzegorz Sypniewski - prezenter telewizyjny
Julia Żytko - tancerka, choreografka, finalistka 4 edycji „You Can Dance”
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ŚLADEM NASZYCH PUBLIKACJI
Jedna z najgłośniejszych w ostatnim czasie „afer”
towarzyskich w Jastrzębiu-Zdroju, znalazła swój finał.
Krzysztof Wrucha, szef związków zawodowych w Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej, w październiku ubiegłego roku
został dyscyplinarnie zwolniony z pracy i oskarżony o kradzież
rusztowań. Prokuratura niedawno skończyła postępowanie
w tej sprawie. Śledztwo zostało umorzone, a Krzysztof Wrucha
oczyszczony z zarzutów. Problemy z prawem mogą mieć teraz
szefowie GSM. Prokuratura zbada, czy podsłuch, jaki założyli
pracownikowi, był zgodny z prawem.

Nagrywali i przegrali

Od

kilku
miesięcy
piszemy o zamieszaniu w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przypomnijmy, że wszystko
zaczęło się w październiku
ubiegłego roku, kiedy nieoczekiwanie zwolniony został
Krzysztof Wrucha, szef związku
zawodowego i kierownik Grupy Wykonawstwa Własnego.
Wyleciał z pracy w atmosferze
skandalu. Publicznie, m.in. na
łamach spółdzielczego biuletynu, oskarżono go o kradzież rusztowań. Za podstawę
zwolnienia przyjęto artykuł 52

Kodeksu Pracy, czyli „dyscyplinarkę”. Praktycznie oznacza
to koniec kariery zawodowej.
Nikt nie chce przyjąć do pracy
osobę z takim wpisem do akt.

Szybko wyszło na jaw, że prezes
GSM oparł swoje oskarżenia na
„studiu nagrań”, jakie zainstalował, m.in. w pokoju Krzysztofa
Wruchy. Podsłuchiwanie ludzi

w GSM zaczęło się w lipcu
ubiegłego roku. Sprawa trafiła do policji i prokuratury.
W świetle oskarżeń, rzucanych
w mediach przez ludzi z kierow-

F.H.U. LIGNUM
Adrianna Bielawska

Salon sprzedaży Jastrzębie Zdrój:

Podziemny Pasaż Handlowy
- Pod Rondem Centralnym,
wejście od ul. Śląskiej

tel. 698 281 918, 500 050 221
e-mail: drew.salon@gmail.com

Polecamy:

n drzwi zewnętrzne, wewnętrzne:
• drewniane, stalowe,
• aluminiowe, PCV
n okna drewniane „Sokółka”
n aluminiowe PCV „eko okna”
n parapety wewnętrzne:
• drewniane, PCV
n parapety zewnętrzne:
• aluminiowe, stalowe, okleinowane
n meble na wymiar:
• szafy, komody, zabudowy
n deska podłogowa i tarasowa
n deska kompozytowa tarasowa i elewacyjna
n bramy garażowe i przemysłowe „BIGTOR”.
nictwa GSM, skazanie byłego
kierownika wydawało się tylko
formalnością. Jako jedyni sugerowaliśmy, że sprawa nie jest
tak oczywista. Krzysztof Wrucha
i wspierające go osoby, w tym
Andrzej Matusiak, jastrzębski
radny i członek Rady Nadzorczej GSM, całkiem sensownie
potrafili przedstawić i udowodnić inną wersję wydarzeń. Niedawno prokuratura zakończyła
postępowanie w tej sprawie.

Śledztwo zostało
umorzone,
a Krzysztof Wrucha
oczyszczony
z zarzutów.
Rusztowań nikt nie ukradł.
Na tym sprawa się nie kończy.
Prokuratura bada teraz kwestię
legalności podsłuchów. Z kolei
Krzysztof Wrucha zamierza autorom nagonki wytoczyć sprawy
o odszkodowanie. 
(fil)

Chcieli mnie zniszczyć
Rozmowa z Krzysztofem Wruchą

Państwowa Inspekcja Pracy wykazała,
że zostałem zwolniony wbrew prawu,
za co prezes spółdzielni został ukarany
grzywną. Zawęża się pole manewru, jeżeli chodzi o obrzucanie mnie błotem.
Nie udało im się uszyć dla mnie czapki
złodzieja, to teraz chcą zrobić ze mnie
złego człowieka.

- W artykule opublikowanym w ostatnim numerze spółdzielczego biuletynu przedstawiono Pana jako demona
destrukcji i terrorystę. „Z jego
odejściem skończył się w spółdzielni terror” - pisze autor.
Podobno chcieli Pana zwolnić
wszyscy poprzedni prezesi,
ale ta sztuka udała się dopiero
obecnemu.
- Dosyć zabawnie brzmią te słowa. Pracuję w Górniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej od 1978 roku. Autor
tekstu, czyli redaktor naczelny gazetki i kierownik koordynator w jednym,
pojawił się w GSM w 2010 roku. Zresztą, nie dziwię się, że oni piszą o mnie
w taki sposób. Co mają zrobić? Sprawa
rzekomej kradzieży została umorzona.

- Podobno trząsł Pan spółdzielnią i według własnego
uznania zwalniał prezesów.
- Bardzo ubawił mnie ten fragment.
Mogli jeszcze dopisać, że kryzys migracyjny i globalne ocieplenie to też
moja robota. Byłem w spółdzielni kierownikiem i szefem związków. To wysoki próg, ale za niski, aby sterować
z niego spółdzielnią. Prezesa może
zwolnić tylko Rada Nadzorcza, także na
wniosek Walnego, jeżeli nie udzieli mu
absolutorium.
- Od początku nie lubiliście
się z prezesem Gerardem Weychertem?
- Nie. Nasze relacje, przynajmniej
w mojej ocenie, były poprawne.
W ubiegłym roku, podobnie jak w latach
poprzednich, poprosił mnie, abym poprowadził Walne Zgromadzenie Członków. Takiego zadania nie powierza się
osobom, do których nie ma się zaufania.
Coś zaczęło się psuć w czerwcu, choć

nie miało to związku ze sprawami zawodowymi. Dotyczyło to pewnej rozmowy
prywatnej, w trakcie której powiedziałem prosto w oczy prezesowi, co sądzę
o jego postępowaniu. W lipcu miałem
już w pokoju założone „pluskwy”.
- Skąd się wzięła „afera”
z rusztowaniami?
- Dosyć dobrze opisaliście to w lutowym numerze. Nieprawidłowości
w ewidencji spółdzielczego sprzętu
mogły wynikać z bałaganu, jaki pozostał po pracach przy budynku Opolska 2-12. W 2010 roku firma, która była
odpowiedzialna za roboty praktycznie
porzuciła budowę. Pozostawiła również materiał i rusztowania. Zwieziono
je więc do magazynów spółdzielni.
Miały służyć za ewentualne zabezpieczenie przy rozliczeniach z wykonawcą. Firma dogadała się z GSM i zabrała
elementy rusztowania, ale nie wszystkie, bo część znajdowała się w wiacie
spółdzielczej. Leżały tam 5 lat. Kolejne
inwentaryzacje nie wykazywały nadmiaru sprzętu aż do ubiegłego roku,
kiedy elementy rusztowania zostały
wciągnięte w ewidencję spółdzielni.
- Winą obarczono Pana.
- Myślę, że to był pretekst, aby
pozbyć się mnie ze spółdzielni. Widocznie dla Zarządu i części Rady

Nadzorczej stałem się niewygodny.
Być może chodziło o likwidację Grupy Wykonawstwa Własnego. Choć
uchwała walnego zgromadzenia
o funkcjonowaniu tej grupy jest nadal
ważna, moje zwolnienie ułatwiło zarządowi likwidację GWW. Nie można
wykluczyć, że miało to związek z planem, aby oddać większość robót obcym wykonawcom, a ja w tym byłem
przeszkodą.
- Podobno właściciel rusztowań chce się odwołać od decyzji o umorzeniu śledztwa?
- Nie wiem, co dalej dzieje się z tą
sprawą i szczerze powiem nie interesują mnie te pomówienia. Nie miałem
w niej statusu podejrzanego, ale świadka. Prokuratura nie musi mnie informować o swoich planach.
- Co dalej zamierza Pan zrobić z tą sprawą?
- Na razie powoli dochodzę do
siebie. Ta sytuacja kosztowała mnie
sporo nerwów i zdrowia. Z dnia na
dzień zszargano moje dobre imię,
pomówiono przy osobach trzecich.
Leczę się u psychiatry, diabetologa
i kardiologa. Nie jest łatwo podnieść
się po takiej nagonce. Jastrzębie-Zdrój
wbrew pozorom nie jest dużym miastem. Tutaj wszyscy się znają, a plotki

krążą szybko i skutecznie. Jednego
dnia byłem szanowanym związkowcem, delegatem okręgu śląskiego na
zjazd krajowy i kierownikiem z długoletnim stażem pracy, a następnego
ranka obudziłem się z łatką złodzieja,
który dyscyplinarnie wyleciał z pracy,
bo połasił się na czyjeś rusztowania
nie spółdzielcze, a znajdujące się
przez 5 lat na terenie GSM. Ja nie mam
już 20 lat, aby po takim ciosie iść na
piwo, a następnego dnia szukać sobie nowej roboty. Ciężko to wszystko
przeżyłem. W 1979 roku wytyczałem
przy ul. Granicznej budynki, które są
dziś siedzibą zarządu. Gdzie był wtedy Weychert, Janicki? Myślę, że nawet
nie wiedzieli, że jest w Polsce miasto
Jastrzębie-Zdrój.
- Będzie Pan walczył o odszkodowanie?
- Oczywiście. Proszę koniecznie zaznaczyć, że nie chcę skarżyć spółdzielni, ale konkretne osoby, które chciały
mnie zaszczuć i prawie im się to udało.
Takich spraw nie można zostawić. Będę
domagał się w kilku procesach cywilnych co najmniej 200 tys. zł odszkodowania, w sprawach które wytoczę
członkom zarządu
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Jerzy Filar
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Nasze publikacje o Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej wywołują sporo emocji.
Zareagowała także sama GSM. Na łamach spółdzielczego biuletynu ukazały się artykuły,
które mogłyby być polemiką, ale nią nie są. Autorowi puszczają nerwy, emocje i daje upust
personalnej niechęci. Szczerze współczuję takiej huśtawki nastrojów, a przy okazji dziękuję
za reklamę. Jako człowiek próżny i żądny rozgłosu lubię kiedy w mediach pojawia się moje
nazwisko. Autorowi kilkanaście razy udało się napisać bez pomyłki słowo Filar. Brawo!
Z resztą tekstu jest trochę gorzej. Kilka nieścisłości, chcąc nie chcąc, muszę sprostować.

Pisać każdy może
trochę lepiej lub trochę gorzej

Rusztowania
Zarzucono mi niewiedzę, jeżeli chodzi o niezwykle skomplikowaną materię, jaką jest ewidencjonowanie sprzętu w spółdzielni. To fakt.
Tekst o rusztowaniach, które rzekomo ukradł
Krzysztof Wrucha, choć było ich za dużo, okazał
się jednym z najtrudniejszych wyzwań w mojej,
ćwierćwiecznej karierze zawodowej. Na szczęście w sukurs przyszła mi jastrzębska prokuratura. Nie muszę się już kompromitować niewiedzą, bo rusztowań nikt nie ukradł, a Krzysztof
Wrucha okazał się niewinny.

Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakłada „pluskwy” w siedzibach szefów związków zawodowych. Aż zimno się robi na samą myśl o tym, co
później by się działo.

Wyroki
- Drugi raz pan Filar kłamie na temat dwóch
wyroków karnych prezesa - można przeczytać
w biuletynie. Czy my żyjemy w równoległych
rzeczywistościach? Prezes Weychert został
ukarany przez jastrzębski sąd grzywną w wysokości tysiąca złotych za niezgodne z prawem

Podsłuch
Z publikacji w biuletynie GSM wynika, że
nagrywanie ludzi bez ich wiedzy jest OK. Jako koronny argument przytaczają słynną aferę
„Sowy i Przyjaciół”, gdzie kelnerzy nagrywali
prominentnych polityków. Dochodzenie zostało umorzone przez warszawską prokuraturę.
Szkoda, że tak inteligentni ludzie z kolegium redakcyjnego biuletynu, nie widzą różnicy między
studiem nagrań u „Sowy” i w GSM. W warszawskiej knajpie politycznych celebrytów nagrywali kelnerzy. Robili to dla sławy, kasy albo ktoś ich
podpuścił. W GSM prezes firmy nagrywał szefa
związków zawodowych. To nie jest dopuszczalna praktyka. Proszę sobie wyobrazić, że prezes

wyrzucenie Krzysztofa Wruchy z pracy. Drugi
wyrok, 300 zł grzywny, został wydany za odmowę udzielenia informacji członkom spółdzielni.
W tej sprawie skazany został także wiceprezes
Radosław Pluta.

Gazeta
Napisano, że wydawałem wcześniej biuletyn
GSM. To prawda. Napisano, że kasa z reklam

szła do mojej kieszeni. To prawda połowiczna.
Na koszt gazety składają się nie tylko honoraria autorskie, ale także druk i przygotowanie
graficzne. „My pisać potrafimy sami” - grzmi
redaktor biuletynu, a przy okazji etatowy pracownik GSM. Polemizowałbym z tą odważną
tezą, ale w gazetowej kalkulacji nie pisanie jest
najważniejsze. Największy koszt to drukarnia
i grafik komputerowy. Na opłacenie tych pozycji nasza firma przeznaczała część zysków z reklam. Dzięki temu, GSM płaciła mniej za całość
usługi. Ciekawe, ile spółdzielnia teraz płaci
firmie zewnętrznej za przygotowanie pliku produkcyjnego i druk gazety? A tak na marginesie.
W ostatnich, „naszych” wydaniach biuletynu
reklam nie było wcale, ponieważ spółdzielnia
nie potrafiła zagwarantować cykliczności i terminowości wydań, a ogłoszeniodawcy nie lubią improwizacji. Wyjątkowy okazał się numer
z października ubiegłego roku. W biuletynie
ukazały się reklamy wyborcze, ale sztaby rozliczały się bezpośrednio ze spółdzielnią.

Koryto
Jeden z artykułów opublikowanych w biuletynie został zatytułowany „cierpienia oderwanych
od koryta”. Panie redaktorze! Aż przykro czytać,
jak nazywa Pan swoje miejsce pracy.
Jerzy Filar

W ostatnim roku Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa znajduje się pod silną presją społeczną,
a wstrząsane nią konflikty wywołują szeroki rezonans medialny i budzą niepokój wielu ludzi.

Niełatwe zadania

Andrzej Kinasiewicz

Z

achowanie w spółdzielczej
działalności wysokich walorów moralnych i etycznych ma ogromne znaczenie.
Szczególne wymogi w tym zakresie stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska oraz pochodzących z wyborów członków rady nadzorczej.
Od osobistej postawy tych
osób, ich kompetencji, poczucia

odpowiedzialności, uczciwości,
obiektywizmu, bezstronności
i bezinteresowności zależą zarówno efekty działalności spółdzielni, jak i akceptacja oraz
poparcie jej członków.
„Spółdzielnia jest biznesem,
ale jeśli tylko biznesem, jest
złym interesem”.
To słowa Charles’a Gide’a
francuskiego ekonomisty na temat spółdzielczości.
Muszę w tym miejscu przypomnieć ważną zasadę, że
nasza spółdzielnia jest demokratyczną organizacją kontrolowaną przez swoich członków.
Wraz z rodzinami tworzą oni
z GSM szczególną relację. Pragną w niej zaspokoić nie tylko

swoje potrzeby mieszkaniowe,
ale także społeczne i kulturalne. Jako członkowie ponosimy związaną z członkostwem
odpowiedzialność względem
spółdzielni i samych siebie.
Mamy obowiązek troski o jej
właściwy wizerunek w naszym
lokalnym środowisku.
Wkrótce odbędzie się Walne
Zgromadzenie Członków. Dowiemy się na nim, co osiągnęliśmy, jaka jest teraźniejszość
i co nas czeka w bliższej i dalszej perspektywie.
W perspektywie finansowej
Unii Europejskiej na lata 20142020 nasza spółdzielnia ma
możliwość pozyskania środków
unijnych w ramach Regional-

nego Programu Operacyjnego
(RPO) woj. śląskiego. Możemy
skorzystać z dobrodziejstwa RPO
i uzyskać dofinansowanie nawet
do 85% kosztów termomodernizacyjnych. 15% to wkład własny
beneficjenta.
To naprawdę bardzo duże
pieniądze, które są w naszym
zasięgu.
W poprzednim rozdaniu finansowym 2007- 2013 dofinansowania na termomodernizacje
budynków mieszkalnych nie było. Wówczas pieniądze można
było otrzymać jedynie na ocieplenie czy wymianę instalacji
w budynkach użyteczności publicznej - u nas np. na termomodernizację siedziby władz GSM.

Warto teraz przejść wszystkie
formalności związane z aplikowaniem o europejskie środki
z RPO i skorzystać z tak wspaniałej i niepowtarzalnej szansy.
Przed władzami naszej spółdzielni i przed wybraną na
WZCZ nową radą nadzorczą
stoją niełatwe zadania.
Potrzebna jest atmosfera
współpracy i wzajemnego zaufania. Nasza rada nadzorcza
musi mieć zapewnione warunki
całkowitej niezależności w podejmowaniu decyzji i działania
w ramach statutowych uprawnień i w takim zakresie, w jakich za skutki swoich decyzji
odpowiada. Natomiast zarząd
GSM musi dbać o przejrzystość

i efektywność zarządzania spółdzielnią oraz prowadzenia jej
spraw zgodnie z prawem oraz
dobrze rozumianym interesem
jej członków.
Z takimi nadziejami oczekuję
najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków naszej spółdzielni.

Andrzej Kinasiewicz,
jako społecznik, emerytowany nauczyciel, aktywnie
działa w Zarządzie Osiedla
Staszica, a także w ruchu
honorowego krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego
Krzyża. Ponadto pełni
funkcję Prezesa Ruchu
Społecznego „Rodzina”
oraz został wybrany do
Rady Pożytku Publicznego.
Przez wiele lat pełnił
obowiązki radnego Miasta
Jastrzębia-Zdroju.
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Dąbrówka, Węgry i Makłowicz

W

kompleksie „Dąbrówka” odbył
się Wieczór Kultury Węgierskiej pod patronatem Konsul
Generalnej Węgier Adrienne Kormendy.
Gościem specjalnym imprezy był Robert
Makłowicz - dziennikarz, pisarz, publicysta, krytyk kulinarny, podróżnik. Wchodząc
do Sali Diamentowej nikt nie mógł mieć
wątpliwości, jaki kraj króluje tego dnia

w kompleksie „Dąbrówka”. Stoły uginały
się pod talerzami z leczem, gulaszem, slambucem, gołąbkami i innymi specjałami. Tak
kolorowo, apetycznie i pachnąco może się
prezentować tylko kuchnia węgierska. Na
specjalnie przygotowanej scenie wystąpili
Andrzej Kocyba z zespołem, Emilia Rabczak, uczestniczka programu „Mam talent”
oraz Patryk Ganiek i Błażej Holeksa w ske-

czu... „Robert Makłowicz z wizytą na Śląsku”. Gospodarzem wieczoru był Michał
Bałazy, który już po raz kolejny udowodnił,
że jest świetnym organizatorem imprez
rozrywkowych. Dzięki niemu oraz - oczywiście - Robertowi Makłowiczowi, ten wieczór na długo pozostanie w pamięci ponad
200 gości, którzy 14 kwietnia pojawili się
w kompleksie „Dąbrówka”.
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Zegarmistrz
sprzedaż naprawa

ul. Turystyczna 65, Jastrzębie-Zdrój
tel. 609 855 189, janusz.rzepecki@op.pl

Nie jestem kucharzem
Rozmowa z Robertem Makłowiczem, dziennikarzem
i autorem programu „Makłowicz w podróży”.

Robert Makłowicz i Michał Bałazy
- Kiedy zaczęła się Pana przygoda z gotowaniem?
- To było jeszcze w liceum,
w latach osiemdziesiątych. Zmusiła mnie do gotowania potrzeba
chwili, bo to był czas głębokiego PRL, czyli okres niedostatku i braku wszystkiego. Jak się
chciało jeść, to trzeba było zdobyć produkty i samemu sobie
przyrządzić. To był też czas, kiedy nie mogliśmy swobodnie podróżować (dziś mało kto o tym
pamięta) i czytając przepisy
w różnych książkach kuchar-

skich wyobrażałem sobie, jak
może być w danym kraju. Taka
podróż palcem po mapie.
- Studiował Pan prawo,
jest dziennikarzem, kucharzem…
- Studiowałem prawo przez
trzy lata i była to wielka pomyłka. Później historię przez osiem
lat i też jej nie skończyłem,
a dziennikarzem zostałem, bo
po prostu zacząłem pracować
w tym zawodzie. Zacząłem od
pisania o jedzeniu w krakowskim dodatku „Gazety Wybor-
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Sklep odzieżowy
HALSZKA
ul. Warszawska 1

do przejęcia

tel. 510-280-680

czej” recenzowałam restauracje
i pisałem też o kuchni dawnego cesarstwa habsburskiego.
Wszyscy myślą, że jestem kucharzem, a to nieprawda. Zawsze staram się to prostować.
Proszę dobitnie napisać, że nie
jestem kucharzem.
- Skąd pomysł na takie
pokazywanie kuchni jak
w programie „Makłowicz
w podróży”?
- Pierwszy program „Podróże kulinarne Roberta Makłowicza”, którego producentem była
Ewa Wachowicz - był jednym
z pierwszym kulinarnych programów w telewizji polskiej. Jego pierwszy odcinek ukazał się
chyba z 17 lat temu. Wówczas
jeszcze nikt w Polsce i mało kto
na świecie jeździł po krajach,
rozstawiał w plenerze swoją
kuchnię i gotował. Kiedy ja sam
zostałem producentem kolejnego programu - „Makłowicz
w podróży”, który jest emitowany w telewizji od 2008 roku, starałem się skupić nie tylko na gotowaniu, które też tam jest, ale
przede wszystkim na kulturze,
historii, które prezentowane są
przez pryzmat kuchni, gotowania. Obecnie jest mnóstwo programów w telewizji, gdzie tylko
się gotuje. Są wręcz całe kanały
poświęcone kuchni. Natomiast
mało jest programów z przekazem, że kuchnia to także historia, kultura, obyczaje. Ja staram
się w swoich programach to
pokazywać.
- Dużo Pan podróżuje,
poznaje różne kuchnie,

smaki. Która z kuchni
jest Panu najbliższa?
- Trudno jest mi tak zdecydowanie wskazać tę jedną jedyną,
bo w każdej kuchni uda się znaleźć coś dobrego do jedzenia
i coś niedobrego. Są oczywiście
miejsca na świecie, gdzie tych
dobrych rzeczy jest zdecydowanie więcej i na odwrót. Gdybym miał wskazać rejon świata,
gdzie jedzenie jest najlepsze,
musiałbym wskazać dwa. Pierwsze to szeroko rozumiany basen
Morza Śródziemnego, a drugie
to Daleki Wschód - Azja. I też nie
chciałbym wymieniać konkretnych krajów - jestem wrogiem
traktowania kuchni w kategorii

w markowe zegarki naręczne, kieszonkowe
w zegary podłogowe, ścienne, kominkowe
w grawerowanie napisów przy zakupie zegarka - gratis
w paski, bransolety, szkła, baterie
w testy wodoszczelności przy wymianie baterii, szkieł
narodowej, bowiem ona często
tym kategoriom się wymyka.
Ale te rejony świata, moim zdaniem są najlepsze, no muszę
jeszcze dorzucić kuchnię, która częściowo pokrywa się ze
śródziemnomorską, czyli kuchnię monarchii habsburskiej. Ale
mam tu na myśli kuchnię bardziej konkretną, czyli austriacką, węgierską, czeską, morawską, śląską, jeżeli mówimy
o Śląsku Cieszyńskim.

- Jaką potrawę, by pan
polecił naszym Czytelnikom na wiosnę?
- Trzeba pójść na targ i rozejrzeć się, co jest już na straganach,
ale jakby były białe szparagi, to
gorąco zachęcam do skosztowania. Ja po prostu je uwielbiam. Wiosną jem je codziennie, aż się nie
skończą i potem znowu czekam na
nie rok. Są doskonałe - polecam.
Rozmawiała: Klaudia Gagat
(www.jas24info.pl)
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DEPILACJA LASEROWA
LIGHT SHEER DESIRE

LASEROWE
ZAMYKANIE
NACZYNEK
VARILITE

- kolejna sesja laserowa
w terminie 16 maj.

W ofercie również :
zabiegi pielęgnacyjne na twarz
mezoterapia mikroigłowa
pielęgnacja dłoni i stóp
przedłużanie i zagęszczanie rzęs
makijaż
depilacja woskiem

Pracujemy na renomowanych markach:
Janssen Cosmetics , Etre Belle, Thalion, Indigo Nails Lab, Mollon Pro.

ul. Cieszyńska 116 a, Jastrzębie-Zdrój
Tel. 607 - 741 - 005
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Reprezentacja osiedla Morcinka
awansowała na pierwsze miejsce
w tabeli szachowej
drużynowej jastrzębskiej
ligi osiedli i sołectw
po drugiej rundzie
rozgrywek.

XVIII Mistrzostwa Jastrzębia-Zdroju
w Tenisie Stołowym Amatorów

Amatorzy

jak zawodowcy

K

ibice zgodnie przyznają, że turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Śledząc niektóre pojedynki, trudno było uwierzyć, że tak
grają amatorzy, a nie ligowi zawodnicy. Mistrzostwa Jastrzębia-Zdroju w tenisie stołowym amatorów rozegrano
16-17 kwietnia w Szkole Podstawowej
nr 5 przy ulicy Mazurskiej 6. Zawody
zorganizował Zarząd Osiedla Pionierów we współpracy z Urzędem Miasta, KRS TKKF „Pionier”, UKS „Pionier”.
W sumie wystartowało 56 zawodników
w sześciu-kategoriach. Turniej rozgrywano tzw. systemem „niepełnym radzieckim”, czyli do dwóch przegranych
meczy. Fundatorem medali, pucharów
i nagród rzeczowych był Urząd Miasta,
UKS i KRS TKKF „Pionier”, SEJ i MTKKF.
Patronat nad imprezą objęli: Grzegorz
Matusiak, poseł na Sejm, Łukasz Kasza,
przewodniczący Rady Miasta, Wiesława Kosowska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Pionierów. Najlepszym zawodnikiem okazał się Piotr Banach, który zdobył aż trzy złote medale.

WYNIKI:
kobiety:
1) Nadia Kloczkowska
2) Joanna Kaszyńska
3) Jolanta Matusiak
mężczyźni do lat 30:
1) Jakub Łuczka
2) Grzegorz Libiszewski
3) Jan Ostólski
mężczyźni od 31 do 50 lat:
1) Piotr Banach
2) Łukasz Paruch
3) Rafał Kleta
mężczyźni powyżej 50 lat:
1) Henryk Juchnik
2) Piotr Miklar
3) Zdzisław Wanat
„OPEN”:
1) Piotr Banach
2) Grzegorz Libiszewski
3) Zdzisław Wanat
gra podwójna (debel):
1) Piotr Banach / Wojciech Łosinski
2) Grzegorz Libiszewski / Rafał Kleta
3) Zdzisław Wanat / Piotr Miklar

Szachowanie

sołectw i osiedli

S

zachiści z Morcinka
w drugiej kolejce pokonali 4:0 drużynę z Szerokiej. Punkty dla zwycięzców zdobyli: Piotr Adamczyk, Stanisław Miskowiec, Dawid
Drobny i Zuzanna Adamczyk. W pozostałych spotkaniach drugiej rundy
Ruptawa uległa reprezentacji osiedla Pionierów 0,5:3,5. W jedynej nierozstrzygniętej partii tego meczu To-

Eksplozja
w Spodku

M

istrzostwa Świata Dywizji IA zbliżają się wielkimi
krokami. W rozgrywanym
w katowickim Spodku turnieju nie
zabraknie oczywiście jastrzębskich
akcentów.
Jednym z nich będą występy klubowych cheerleaderek. Tancerki z Eksplozji Tańca już szlifują formę przed
występami w Katowicach.

Jastrzębscy kibice zdążyli już poznać tancerki Eksplozji Tańca, które od
kilku sezonów występują na tafli Jastoru
podczas przerw między tercjami ligowych spotkań. Teraz klubowe cheerleaderki będą mogły zaprezentować się
szerszej publiczności, gdyż zostały zaproszone na Mistrzostwa Świata Dywizji IA, które w ostatnim tygodniu kwietnia zostaną rozegrane w Katowicach.

masz Gałuszka zremisował z Michałem Orzechowskim. Pozostałe punkty dla ekipy z osiedla Pionierów zdobyli Marcin Matusiak, Andrzej Matusiak i Magdalena Pisarek. Osiedle
Arki Bożka wygrało 3:1 z osiedlem
Barbary. Dla zwycięzców punkty zdobywali Krzysztof Mrozek, Dawid Sułkowski i Paulina Ziebura.
Tym razem pauzowali szachiści
z osiedla Przyjaźń.

Aktualna tabela
rozgrywek ligi
1. Os. Morcinka 
- 6 pkt
2. Os. Pionierów 
- 5,5 pkt.
3. Os. Arki Bożka 
- 5 pkt.
4. Os. Przyjaźń 
- 4 pkt.
5. Os. Barbary 
- 3 pkt.
6. Ruptawa 
- 2,5 pkt.
7. Szeroka 
- 2 pkt.

Zespół Granicy Ruptawa wrócił na boisko przy
ul. Libowiec. W pierwszym meczu, po wielu
miesiącach rozbratu z własnym obiektem,
ruptawianie pokonali Polonię Łaziska Górne 3:1.

Granica na swoim
P

ół roku piłkarze Granicy Ruptawa czuli się banitami. Po
awansie do czwartej ligi okazało się, że ich boisko przy ul. Libowiec nie spełnia wymagań licencyjnych stawianych przed obiektami na tym szczeblu rozgrywek.
Stąd pomysł, by swoje mecze w roli
gospodarza drużyna prowadzona

przez trenera Adama Śmigielskiego
rozgrywała na Stadionie Miejskim
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej. Zimą udało się w końcu przekonać działaczy Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Od rundy wiosennej mecze w roli gospodarza, Granica rozgrywa na swoim boisku.
Pierwsze spotkanie, w którym ekipa

z Ruptawy zmierzyła się z rezerwami ROW-u Rybnik, odbyło się jeszcze przy Harcerskiej. Zwycięski
mecz z Polonią Łaziska został już
rozegrany przy ul. Libowiec. Jesteśmy przekonani, że udany powrót
na „stare śmieci” zdopinguje zawodników do walki o utrzymanie się
w czwartej lidze.
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Dwanaście medali, trzy złote, cztery srebrne
i pięć brązowych przywieźli zawodnicy Klubu
Pływackiego H2O Jastrzębie-Zdrój z zawodów
w Miedźnej i Herbach.

Popłynęli! Worek medali

M

łodzi zawodnicy wzięli
udział w II Wiosennych
Zawodach Pływackich
w miejscowości Wola
w gminie Miedźna. Na starcie stanęło ponad 400 młodych zawodników
z województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W tej doborowej stawce nie mogło zabraknąć
21- osobowej drużyny KP H2O Jastrzębie-Zdrój. Podopieczni trenerek Edyty
Klimek i Marzeny Zielińskiej, pokazali się z bardzo dobrej strony zdobywając aż 10 medali. Na podium stanęli:

Rocznik 2008
Radosław Saj, trzecie miejsce
- 25 m stylem klasycznym, trzecie
miejsce - 25 m stylem grzbietowym.
Rocznik 2007
Natalia Grech, pierwsze miejsce - 25 m stylem dowolnym, pierwsze miejsce - 25 m stylem klasycznym. Natalia została jednocześnie najlepszą zawodniczką według punktacji
FINA w swojej kategorii wiekowej.
Rocznik 2006
Anna
Wątroba, pierwsze
miejsce - 100 m stylem dowolnym,

drugie miejsce - 50 m stylem klasycznym.
Rocznik 2005
Gabriela Kapol, drugie miejsce - 100 m stylem grzbietowym.
Rocznik 2001
Zuzanna Rzepka, drugie miejsce - 100 m stylem dowolnym, trzecie
miejsce - 100 m stylem grzbietowym.
Samuel Mosoń, drugie miejsce 100 m stylem grzbietowym.
Zawody w Miedźnej rozgrywano
w sobotę, 14 kwietnia. Dzień później
pływacy z Jastrzębia-Zdrój znów stanęli na słupkach startowych. Tym razem w miejscowości Herby, koło Lublińca, gdzie wzięli udział w V Międzynarodowym Mitingu Pływackim „Szukamy Młodych Talentów”. W imprezie uczestniczyło 550 zawodników z 34
klubów z Polski i Czech. Nasi pływacy pokazali się z bardzo dobrej strony.
W zawodach zdobyli dwa brązowe medale. Krążki wywalczyły Anna Wątroba
i Milena Koral, obie na dystansie 50 m
stylem klasycznym.
- Wyniki naszych zawodników napawają optymizmem. Jak na początek sezonu, są naprawdę niezłe. Jestem bardzo zadowolony z ich postawy podczas rywalizacji sportowej. Mam nadzieję, że nasi zawodnicy nadal będą trenować z takim
zaangażowaniem jak dotychczas
i będą przywozić wiele medali z kolejnych zawodów - powiedział prezes KP H2O Jastrzębie-Zdrój, Grzegorz Mosoń.
Grzegorz Mosoń

9

-10 kwietnia odbyła się pierwsza runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach. Zawody
rozgrywano w Olecku. Pływacy Nautilusa Jastrzębie zajęli w niej trzecie miejsce.
W zawodach uczestniczyło 178 zawodników z 14 klubów. Klasyfikację
punktową wygrał Delfinek Chodzież,
Drugie miejsce zdobył Rekin Wrocław,
a reprezentacja Nautilusa była trzecia.

Nasi zawodnicy wrócili z workiem medali: 20 złotych, 13 srebrnych i 10 brązowych. Padł nowy rekord Polski na dystansie 50 m PP z czasem 19, 13 ustanowiony przez Zuzannę Rzepka.

Mini-siatkówka

R

eprezentacja Szkoły Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu-Zdroju wygrała Miejskie Zawody w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt, które odbyły się
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.
Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa na 16
2. Szkoła Podstawowa nr 3
3. Szkoła Podstawowa nr 5
4. Szkoła Podstawowa nr 19

O prymat w Jastrzębiu-Zdroju rywalizowali chłopcy. Tu palma
pierwszeństwa przypadła zespołowi ze Szkoły Podstawowej nr 3.
Klasyfikacja końcowa:
1. Szkoła Podstawowa nr 3
2. Szkoła Podstawowa nr 5
3. Szkoła Podstawowa nr 6
4. Szkoła Podstawowa nr 10
5. Szkoła Podstawowa nr 20
6-7. Szkoła Podstawowa nr 9
6-7. Szkoła Podstawowa nr 12

Nie ma nic lepszego, niż aktywność fizyczna i przebywanie na świeżym powietrzu.
Stąd pomysł stowarzyszenia Samorządne Jastrzębie o dosyć intrygującej nazwie:
Plenerowy Wycisk Kobiecych Ciał. Kolejne zajęcia odbędą się 30 kwietnia.

Dali ciałom wycisk

ła, że trening, choć intensywny, nie był nudny i monotonny.
Podczas zajęć kilka matek potwierdziło tezę, że dzieci wcale nie przeszkadzają w aktyw-

A

kcja spodobała się
jastrzębskim
paniom. Dedykowanych im zajęć plenerowych w naszym mieście nie ma zbyt wiele. Pomysł Samorządnego Jastrzębia
okazał się przysłowiowym „strzałem w
dziesiątkę”. Plenerowemu wyciskowi towarzyszyła piękna pogoda
i rewelacyjna trenerka z klubu Zahir. Pani Natalia przygotowała trening obwodowy całego ciała, wykorzystując do
tego ławki, bramki do piłki
nożnej, a nawet… cegły. Różnorodność ćwiczeń sprawi-

ności fizycznej. Niektóre pociechy ćwiczyły z rodzicami.
Najmłodsze pod pachą mam,
starsze ramię w ramię z inny-

mi uczestniczkami. Dzieci nie
zainteresowane ćwiczeniami, wzięły udział w zabawach
z jastrzębskimi harcerzami. Po zakończeniu zajęć na
wszystkich czekał mały poczęstunek i udział w losowaniu nagród od sponsorów.
- Dziękujemy wszystkim
za udział i wsparcie. Zapraszamy do ćwiczeń
także tych Panów, którzy potrafią nam zarzucać w komentarzach zbędne kilogramy i nicnierobienie, a sami oprócz ruchu palców na klawiaturze, nie są w stanie z sobą
nic zrobić - zachęcają do
udziału w treningach organizatorki akcji.
Kolejne zajęcia odbędą się
30 kwietnia. Szczegóły na profilu
https://www.facebook.
com/FRSiPKJZ/
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No i stało się. Pierwszego kwietnia wyruszyło na linie komunikacji miejskiej
w Jastrzębiu-Zdroju i miejscowościach wchodzących w skład Międzygminnego
Związku Komunikacyjnego, 40 nowych, ekologicznych autobusów Scania i Solaris.

Nowe Scanie i Solarisy
W

przeddzień inauguracji przewozów odbyła się uroczystość ich poświęcenia. Dokonał tego ksiądz Waldemar Maciejewski w obecności przedstawicieli urzędów gmin, radnych, dyrekcji MZK oraz przewoźników
- Warbus sp. z o.o, PKM sp. z o.o, Mikrus S.C, a także producentów
autobusów. Okolicznościowe przemówienia, zwiedzanie pojazdów,
a później objazd po ulicach Jastrzębia Zdroju zakończyły tę uroczystość.
Autobusy wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród jastrzębian.
Wśród komentarzy dominowały pochlebne opinie.
Jazda w pełnym zakresie rozpoczęła się czwartego kwietnia, kiedy na trasy ruszyły wszystkie autobusy przewidziane w planie na
dzień powszedni.
Z wielką uwagą będziemy przyglądać się eksploatacji autobusów,
śledząc zarówno ich stan techniczny, jak również pracę kierowców.
Za kierownicą zasiadło pięć pań i jesteśmy ciekawi Państwa opinii
o ich pracy.
Umowę z MZK Jastrzębie-Zdrój realizuje trzech przewoźników:
Warbus jako przedsiębiorstwo, z którym została podpisana główna
umowa oraz PKM Jastrzębie-Zdrój i Mikrus, występujące w charakterze podwykonawców. Takie połączenie sił stanowi kompromis, pozwalający pogodzić interesy różnych stron, zainteresowanych realizacją usług przewozowych. Okazało się jeszcze raz, że dobra wola
oraz wzajemne ustępstwa to jedyna droga do realizacji nieraz bardzo
trudnych przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że ta pozytywna atmosfera
będzie nam towarzyszyła przez cały okres realizacji umowy.

Jesteśmy także ciekawi Państwa opinii i uwag o wykonywanych przez nas i naszych podwykonawców usługach.
Prosimy o przekazywanie uwagi i opinie na adres: jastrzebie@warbus.pl.
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Ubezpieczenie samochodu, to hasło, które zna każdy kierowca. Polskie
prawo nakłada na prowadzących pojazdy mechaniczne obowiązkowe
posiadanie ubezpieczenia OC. Taki jest wymóg i bez ważnego OC nie
radzę wyjeżdżać. Mandat za brak tego ubezpieczenia, to najmniejszy
wymiar kary. Gorzej, gdy na drodze coś się wydarzy…

przezorny

dobrze ubezpieczony

Moto
rady

Jerzy Paja

K

olejne ubezpieczenie,
to tzw. AC. Jest dobrowolne i czy go mamy,
czy nie, zależy wyłącznie od posiadacza pojazdu. Ja
uważam, że warto je mieć (to wiedza z codziennej praktyki), ale decyzję pozostawiam właścicielom
pojazdów. Tutaj teorie są różne…
Są wakacje, wielu z nas podróżuje samochodami po całej Europie i takich kierowców namawiam do zabezpieczenia się samochodowym ubezpieczeniem
„assistance”. To ubezpieczenie

pozwoli nam otrzymać pomoc
w przypadku tarapatów na drodze… Wystarczy tylko zadzwonić pod wskazany na polisie numer telefonu. Rozmawiają po polsku i poinstruują, co dalej robić
w oczekiwaniu na pomoc.
Założenie ubezpieczenia „assistance” to zapewnienie maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa
podróżowania w Polsce i za granicą. Zdarza się i to często, że kierowca nie zdaje sobie sprawy, iż
może liczyć na wsparcie w jakiejś
sytuacji lub nie jest świadomy, że
jego ubezpieczenie czegoś nie
obejmuje. W tym miejscu podkreślam, że zakres pomocy jest różny
w zależności od towarzystwa, które
sprzedało ubezpieczenie.
Generalnie panuje przekonanie, że na pomoc „assistance”

składają się: holowanie w przypadku braku możliwości kontynuowania jazdy, uruchomienie auta
zimą po wyczerpaniu akumulatora, pomoc w przypadku przegrzanego silnika czy zmiana koła.
Tymczasem elementów „assistance” jest więcej, często niestandardowych, o których warto wiedzieć
przed zawarciem umowy. Oto kilka z nich:

Dowóz
paliwa
Zdarza się, że w drodze zabraknie nam paliwa. Jest to szczególnie kłopotliwe na autostradzie,
pomiędzy stacjami benzynowymi.
Wtedy wystarczy zabezpieczyć
samochód, oznakować i zadzwonić. Niektóre pakiety „assistance”
gwarantują dostarczenie paliwa

maksymalnie do 30 minut od zgłoszenia, co bez wątpienia jest dużą
pomocą w takiej sytuacji.

Wyciąganie
pojazdu z rowu
Standardowy zakres „assistance” zawiera wsparcie na
wypadek wjechania w zaspę,
utknięcia w błocie czy najechania na wysoką przeszkodę.
Mniej powszechną usługą jest
natomiast pomoc, gdy samochód ubezpieczonego kierowcy
wjedzie do rowu. Podczas zakupu warto zapytać doradcę, czy
wybrany pakiet zawiera również
taką możliwość.

Kierowca zastępczy
za granicą

Do podstawowego zakresu
„assistance” zazwyczaj nie zalicza się pomoc oferowana kierowcy i jego pasażerom w razie
nagłego zachorowania za granicą. Ale są warianty ubezpieczeń,
w których na taką pomoc można liczyć. Polega ona na pokryciu kosztów leczenia i hospitalizacji, a także na zorganizowaniu kierowcy zastępczego, który zajmie
się prowadzeniem pojazdu z powrotem do Polski (bez limitu kilometrów).

chowiec, który otworzy „zablokowany” przez nieuwagę samochód.
To tylko kilka elementów, które powinny skłonić podróżujących do zabezpieczenia się przed
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zawsze profesjonalnie

Hurtownia chemii samochodowej,
profesjonalnych środków czystości
oraz papierów higienicznych.
Al. Jana Pawła II 8, 44-330 Jastrzębie Zdrój
telefon: 792-871-023
godziny otwarcia: pon.-pt. 8:00-16:00

www.kenochem.pl

niespodziankami w trasie. Nie
wskazuję żadnego Towarzystwa,
w którym „asistance” należy wykupić, ale przed wyborem takiej
firmy, zalecam dokładne spraw-

dzenie, jaką dokładnie pomoc
i w jakim zakresie proponuje.
A potem najlepiej z tej pomocy
nie korzystać, a poniesione koszty wliczyć w tzw. „spokój ducha”.
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Pomoc także
pod domem
Zawierając ubezpieczenie, konieczne jest sprawdzenie, jakie
wykluczenia odpowiedzialności
zawiera posiadany pakiet „assistance”. Szczególną uwagę trze-

ba zwrócić na to, czy pomoc na
pewno obejmuje uruchomienie
akumulatora bezpośrednio pod
domem właściciela samochodu,
w jakiej odległości od miejsca zamieszkania można liczyć na holowanie. Nieraz może to być nawet 700 km, co oznacza, że pomoc jest możliwa właściwie w całej Polsce.

Pomoc
fachowca
Unieruchomienie pojazdu może
mieć czasem bardzo prozaiczną przyczynę, np. zagubienie lub
zatrzaśnięcie w aucie kluczyków.
Elementem „assistance” niektórych Towarzystw Ubezpieczeniowych jest pomoc i w takich sytuacjach. Na miejsce dojedzie fa-

Rok założenia 1976

Zapraszamy do nowej
OKRĘGOWEJ STACJI
KONTROLI POJAZDÓW
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Podhalańska 6
tel. 32 793 50 37
www.autozientek.com.pl
e-mail : biuro@autozientek.com.pl
Zbliża się termin przeglądu rejestracyjnego twojego samochodu?
Wykonujemy PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE wszystkich pojazdów

tachografy - kalibracja
Służymy doświadczeniem i szybką obsługą

Czynne: pn.-pt. 7-20, sob. 7- 14
Sprawdź swój samochód bezpłatnie
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PRACOWNIA
ZŁOTNICZA
Baran 21.03-20.04 W maju, rozkwit wiosny, Twoje potrzeby kontaktu z naturą znacznie wzrosną. Single zaczną szukać kreatywnych zajęć. Gwiazdy pokazują, że odniesiesz sukces podczas rozwijania nowych zainteresowań. Barany, które są już w związkach, mogą oczekiwać harmonii w ich relacjach. Gwiazdy życzą Ci teraz jak najlepiej;
może to również oznaczać lepszą pozycję
w Twojej karierze. Jeśli chciałeś odpocząć, bo
jesteś zbyt zmęczony, szukaj miejsc przyjaznych Twojej rodzinie.
Byk 21.03-21.05 Według horoskopu, główne wydarzenie w maju będzie dotyczyć przede
wszystkim rozwoju osobistego. Każdy Byk powinien zadbać o ogólny rozwój formy. Aby być
skutecznym, Byk musi sam sobie zdać z tego
sprawę i znaleźć odpowiednie zajęcia. Zachowaj swoje pomysły dla siebie; będzie lepsza okazja, aby je wykorzystać. Odwiedź jakiś warsztat. Jeśli boisz się samotności, weź
ze sobą dobrego przyjaciela. Masz dużo energii
i zadbaj o swoją kondycję. Jeśli ostatnio coś Ci
się nie udawało, teraz to się zmieni.
Bliźnięta 22.05-21.06 W maju mogą pojawić jakieś nieporozumienia lub problemy
w Twoim związku. Nawet jeśli nie jest to nic
szczególnie poważnego, nie powinieneś lekceważyć sytuacji. Nie bądź uparty, weź sprawy
w swoje ręce i zajmij się kulinarnymi podbojami. Słuchaj uważnie innych opinii i bądź otwarty na gotowe rozwiązania. W ten sposób Bliźnięta mogą uniknąć różnych problemów. Będzie lepiej, jeśli nie będziesz angażować się
w działania, które mogą Cię nadwyrężyć, ryzyko jest wysokie.

SKUP ZŁOTA
WYMIANA ZŁOTA
WYRÓB BIŻUTERII
POŻYCZKI POD ZASTAW
GRAWER, LOMBARD
PRODUCENT
OBRĄCZEK ŚLUBNYCH
RENOWACJA BIŻUTERII
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Arki Bożka 1
tel. 32 473-00-52

Horoskop
Rak 22.06-22.07 W maju będziesz promieniować pozytywną energią, która przejdzie
również na twoje otoczenie. To dlatego będzie
to bardzo łatwe dla Raka, aby utrzymać relacje towarzyskie. Zaproś przyjaciół na pyszny domowy obiad. Masz także wielką szansę, by spotkać swoją miłość, jak również zyskać intrygujące kontakty, które mogą okazać się bardzo cenne w Twojej karierze, ale
także, gdy po prostu będziesz spędzać wolny czas. Bądź spokojny i zrelaksowany, znajdź
swoje miejsce na ziemi; w końcu możesz „zarazić” wszystkich swoim dobrym nastrojem.
Lew 32.07-22.08 W najtrudniejszych momentach możesz oczekiwać pomocy od swojej rodziny. Uda im się podnieść Cię na duchu.
Pokaż swoim najbliższym, że ich doceniasz
i odwzajemnij ich przychylność. Zabierz rodzinę w miejsce, gdzie wspólnie spędzicie czas.
Ze swoim partnerem Lew znów odnajdzie
harmonię. Teraz gwiazdy są w stabilnej pozycji. Twoje zaangażowanie jest duże i czujesz,
że możesz iść dalej i dalej. Ale należy ustalić
pewne granice; inaczej to może się nie skończyć dobrze.
Panna 23.08-22.09 Jeśli czujesz się przygnębiony i depresyjny z powodu pogody, poszukaj sobie towarzystwa wśród rodziny lub
najbliższych przyjaciół. Zdecydowanie nie
„siedź w kącie” izolując się. Kiedy Twoja osobowość rozwinie się i stanie się bardziej dojrzała, wtedy będziesz powoli, ale pewnie docho-

dził do stabilnego okresu. Jeśli zastanawiasz
się nad podjęciem nowego hobby, teraz jest na
to dobry czas. Nie spiesz się. Słuchaj swojego
ciała i zadbaj o nie. Nadchodzi odpowiedni moment na popracowanie nad kondycją.
Waga 23.09-23.10 Jeśli wciąż osoba, którą kochasz potępia Cię, nie bądź agresywny
i nie wytykaj tylko jej błędów. Przede wszystkim zastanów się nad własnymi błędami. Jeśli czujesz się źle, Twoja rodzina pomoże Ci wyskoczyć w miejsce, gdzie jeszcze nie byłeś. To
tam znajdziesz przydatne porady i zrozumienie. Może Twoja koleżanka jest bezczelna, ale
nie pozwól jej Cię zdenerwować. Na przekór losowi zaproś ją w miejsce, gdzie panuje domowa atmosfera. Zjedz sobie pyszny obiad. Zasłużyłeś na to.
Skorpion 24.10-22.11 Maj będzie stabilnym okresem. Gwiazdy w końcu przejdą do idealnej pozycji i w końcu przestaniesz być roztargniony. Poświęcisz więcej czasu na swój relaks. Nawet jeśli nie lubisz prawić komplementów, teraz należy zrobić wyjątek. Spraw przyjemność swojemu partnerowi lub członkom rodziny miłymi wycieczkami. Czy nie uważasz,
że w Twoich rzeczach ostatnio panuje bałagan? Zwróć uwagę na ich organizowanie i uporządkuj je.
Strzelec 23.11-21.12 W maju będziesz cieszyć się ze swojej pracy. Czas upłynie przyjemnie i szybko. Nie będziesz mieć nic przeciwko
zostawaniu w pracy do późna. Mimo to Strze-

lec nie powinien zaniedbywać rodziny i najbliższych przyjaciół. Ludzie, którzy Cię kochają, nie chcą patrzeć na utworzone przez Ciebie
takie wysokie tempo pracy. Spróbuj się zrelaksować, znajdź miejsce dla całej rodziny. Świeże
powietrze z pewnością sprawi, że poczujesz się
lepiej, zwłaszcza przed snem.
Koziorożec 22.12-20.01 W maju, niestety mogą się pojawić pewne problemy w pracy.
Odpoczywaj dużo, korzystaj z wolnych chwil,
odwiedź miejsca w jakich jeszcze nie byłeś.
Czas wolny obowiązkowo spędź z rodziną. Możesz oczekiwać nagrody lub pochwały od rodziny, jeżeli faktycznie pokażesz im coś wyjątkowego. W pracy jest szansa, że Twój szef
będzie w dobrym nastroju, bo również znalazł swoje miejsce na ziemi. Korzystaj ze słońca, ile się da.
Wodnik 21.01 - 20.02 W maju, Wodnik nadal będzie odnosił sukcesy w swojej karierze,
która będzie się dobrze rozwijać i prosperować.
Praca pochłonie cały Twój czas. Odpocznij,
zjedz na mieście. Wypij dobrą kawę z przyjacielem. Zaproponuj swoim dzieciom dobrą zabawę. Odpocznij z rodziną w miejscu, gdzie rodzina znaczy wiele. Wyjdź do ludzi i „zawalcz” na
własną rękę. Nikt nie będzie zły.
Ryby 21.02 - 20.03 Ostatnio za bardzo się
stresowałeś. Sytuacja w pracy wymagała od
ciebie pełnej uwagi. W maju sytuacja uspokoi się. Będziesz w końcu mieć czas na odpoczynek i spędzisz wolny czas w sposób, w jaki
pragniesz. Nie duś się sam ze swoimi myślami.
Weź dzień wolnego i wybierz się gdzieś na wycieczkę - z rodziną, partnerem lub przyjaciółmi.
Tylko nie siedź w domu cały czas.

MODA MĘSKA

Najnowsza
kolekcja 2016!
- garnitury
- konfekcja
- galanteria
- dodatki
Jastrzębie-Zdr
ój
Arki Bożka 10
(I piętro)
tel. 32 474 17 00

KUPON RABATOWY

10%

wytnij, przyjdź skorzystaj!

Biuro ogłoszeń
Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 1 (paw. 723 GSM)
Reklama:
Dorota Woś 889 381 211, naszejastrzebie@naszagazeta.info
Mariola Szołtys 606 221 496, reklama1@naszagazeta.info
Sebastian Sroślak 790 887 729, reklama@naszagazeta.info
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DORABIANIE

KLUCZY

EKSPRESOWE DORABIANIE KLUCZY
SAMOCHODOWYCH
MIESZKANIOWYCH
KODOWANIE KLUCZY
Z IMMOBILIZEREM
OSTRZENIE

5
8
1
4
5
5
788
WARSZAWSKA 1
oraz
TARGOWISKO ARKI BOŻKA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

www.dorabianiekluczypetrykowski.pl

Wśród osób, które do 15 maja nadeślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki rozlosujemy nagrodę książkową. Laureatem poprzedniej krzyżówki jest Hanna Chmielewska
Nagrodę wyślemy pocztą. Gratulujemy!

