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Konkurs „Złoty Jastrząbek” na najpopularniejszego sportowca i trenera 1999 roku - rozstrzygnięty! 
W piątek 25 lutego br. poznaliśmy laureatów trzeciej edycji plebiscytu „Złoty Jastrząbek”. O miano 
tegorocznego najpopularniejszego sportowca Jastrzębia ubiegało się dziewięciu kandydatów. By zdobyć 
miano najpopularniejszego trenera do konkursu stanęło siedmiu szkoleniowców. Kto zwyciężył? Ile zdobył 
punktów? Komu zawdzięcza sukces? Relację z wielkiego finału zamieszczamy na stronach 4 - 5.

Konkurs „Złoty Jastrząbek” 
...rozstrzygnięty!

My

Najpopularniejszy trener 1999 roku Jerzy Kulig ze swoim nowym trofeum foto: AWR BRALDO

Strategia rozwoju 
naszego województwa

Marszałek województwa śląskiego Jan Olbrycht na zorganizowanej 
w dniu 25 lutego br. w Raciborzu konferencji dotyczącej „Strategii 
rozwoju województwa śląskiego” spotkał się z przedstawicielami 
władz tzw. „Subregionu Zachodniego”. W jego skład wchodzą powiaty: 
raciborski, rybnicki i wodzisławski oraz Jastrzębie Zdrój i Żory, a także
Rybnik jako ośrodek regionalny.

Miasto Jastrzębie Zdrój re
prezentowali przewodniczący 
Rady Miejskiej Henryk Kapol 
oraz wiceprezydent Marian Ja
necki, radni sejmiku wojewódz
twa śląskiego Leokadia Sob- 
czyńska i Marian Jarosz, prze
wodniczący Komisji Działalności 
Gospodarczej Pracy i Bezrobocia 
Tadeusz Sławik i naczelnik Wy
działu Infrastruktury Komunal
nej Maria Pilarska.

Na podstawie „Strategii rozwoju 
miasta Jastrzębie Zdrój do 2010 
roku” przyjętej uchwalą Rady Miasta 
30 maja 1998 r. nasza delegacja 
przedstawiła cztery wnioski bardzo 
istotne dla funkcjonowania miasta.
I. Układy komunikacyjne zmierzające 
do budowy połączeń drogowych miasta 
z węzłem autostrady Al w kierunkach:
- Katowice - Bielsko Biała - Wisła;
- Wodzisław Śląski - Racibórz;
jako wspólne działanie gmin Pawłowice, Ja
strzębie Zdrój, Mszana i Wodzisław Śląski.

W tym zakresie wskazano rów
nież rozwój połączeń drogowych mia
sta do międzynarodowych przejść

granicznych w rejonie Cieszyna jako 
wspólne działania gmin Euroregionu 
„Śląsk Cieszyński”.
II. W zakresie edukacji zwrócono uwa
gę na wielką rolę rozwoju szkolnictwa 
wyższego.
III. Pod hasłem „Przedsiębiorczość 
i inwestorzy" wskazano na:
- kreowanie nowych firm i działal
ność na terenach i obiektach poko
palnianych w Strefie Aktywności Go
spodarczej;
- utworzenie bazy logistyczno- 
transportowej na terenie likwidowa
nych kopalń.
IV. W zakresie ochrony środowiska 
wskazano na rozwój gospodarki 
wodno-ściekowej dla gmin Jastrzę
bie Zdrój, Pawłowice Śląskie, Msza
na, Godów dla ochrony zlewni rzek 
górnej Odry i Wisły.
- Ostatecznie o strategii rozwoju wo
jewództwa zadecyduje Sejmik - powie
dział wiceprezydent Marian Janecki.

Zainteresowania radnych sejmiku 
z naszego terenu daje nadzieję na wspar
cie inicjatyw przedstawicieli naszego sa
morządu i Zarządu Miasta. R.B.

Spotkanie prezydenta Janusza Ogiegło z posłem Czesławem 
Śleziakiem w dniu 28 lutego br. dotyczyło budowy przez Republikę 
Czeską obiektów energetycznych w pasie przygranicznym 
z Rzeczpospolitą Polską.

Co z elektrownią?
Poseł Czesław Śleziak przewo

dniczący sejmowej Komisji Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa przekazał prezydentowi 
miasta informacje związane z plano
waną przez stronę czeską budową 
elektrowni o mocy 110 MW w Trzyri- 
cu i Stonawie oraz o mocy elektrycz
nej 2x135 MW w Karwinie.

Sprawa ta budzi szereg obaw o stan

środowiska naturalnego przy naszej 
południowej granicy. Poseł przekazał 
prezydentowi dokumenty będące od
powiedzią na interpelacje w tym zakre
sie m.in. odpowiedź ministra środowi
ska i ministra spraw zagranicznych.

Ustalono, że będą podejmowane 
wspólne działania zmierzające do 
uniemożliwienia budowy elektrowni 
przy naszej granicy. R.B.

Bal charytatywny
19 lutego 2000 r. w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu Zdroju odbył się 
bal charytatywny, którego gospodarzem był prezydent Janusz Ogiegło.

Podczas imprezy zebrano 23.040 zł, 
które zostaną przekazane dzieciom 
najbiedniejszym, chorym i niepełno
sprawnym.

Pobyt 20-dniowy nad morzem 
ufundowali: Wiesław Hanczarek 
z firmy JAS-FBG, Jadwiga i Andrzej 
Peso wie, Janusz Kulig z biura tury
stycznego „Sindbad Max” oraz Ja
dwiga Res i Roman Jakubowski jako 
królowa i król balu. Pobyt jednego 
dziecka wynosić będzie 1.350 zł.

Przekazano również wiele nagród

na loterię fantową. Wymienić tu należy 
wiele osób i instytucji, które nagrody 
przekazały: Ryszard Lechowski - firma 
„Prymat”, Joanna i Jacek Zamarykowie 
- sklepy jubilerskie, Henryk Lesik - DH 
„Gwarek”, Zbigniew Wojtasik i Halina 
Kubiak - DH „Domus”, Bogusław Han- 
zlik - firma „Hadex”, Robert Paździor - 
supermarket „MINI MAL”, Krzysztof 
Jesień - Auto Market Service KJ, Sta
nisław Bielaszka - Przedsiębiorstwo 
Transportu Drogowego.

dokończenie na str. 2

Konferencja wokół wysypiska
Przepraszam, że nie jestem w stanie mówić w waszym pięknym języku ... takimi słowami rozpoczął swoją 
konferencję doktor Federico Landucci, zapraszając dziennikarzy. Jej tematem były problemy związane z 
eksploatacją składowiska odpadów w Jastrzębiu Zdroju.

Od lewej: Tadeusz Zając, dr Federico Landucci i Wojciech Korona
foto: ÄWR BRALDO

Ponad półtorej godziny trwał 
monolog pana Landucciego, 
w którym próbował przekonywać 
dziennikarzy o braku zainteresowa
nia ze strony miasta tematem, 
o szkodzie, jaką miasto rzekomo wy
rządziło spółce „Cofinco-Poland”. 
A wszystko rozbijało się o śmieci.

Przypomnijmy, że 19 maja 1994 r. 
Miasto zawarło umowę z firmą „Co
finco-Poland” na wykonanie składo
wiska odpadów komunalnych, które 
zostało zrobione i eksploatowane. Na 
podstawie Ustawy z dnia 13 września 
1990 r. o utrzymaniu czystości i po
rządku w gminach prezydent miasta 
11 października 1997 r. wydał decy
zję zezwalającą firmie na prowadze
nie działalności polegającej na unie
szkodliwianiu odpadów komunal
nych. Od ww. decyzji firma „Cofin
co-Poland” odwołała się do Samo
rządowego Kolegium Odwoławcze
go w Katowicach, które utrzymało 
w mocy decyzję Prezydenta Miasta 
Jastrzębia Zdroju.

Firma „Cofinco-Poland” nie dała 
za wygraną i zaskarżyła podtrzyma
ną decyzję do Naczelnego Sądu Ad
ministracyjnego w Warszawie Ośro
dek Zamiejscowy w Katowicach, 
który po rozpatrzeniu sprawy uchy

lił zaskarżoną decyzję w części doty
czącej:

- terminu obowiązywania - ze 
względu na pojemność eksploatowa
nego wówczas I sektora,

- udzielenia zgody przez Zarząd 
Miasta na wywóz odpadów z innych 
gmin, aniżeli te z których odpady 
były przywożone w dniu wydania 
decyzji: Pawłowice, Zebrzydowice, 
Żory, Wodzisław Śląski, Czerwionka-

Leszczyny, Pszów, Rydułtowy, Msza
na, Marklowice,. Suszec, Ustroń, 
Wisła, Cieszyn, Skoczów, Brenna, 
Strumień, Gorzyce, Krościenko, 
Gorlice, Gródek, Łącko.

Warunek ten podyktowany był 
ograniczeniem przywozu dużej ilości 
odpadów z gmin spoza województwa 
śląskiego i źródlisk Wisły.

dokończenie na str. 2
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Program Rozwoju 
Zawodowego - cz. 2

24 lutego br. w Domu Zdrojowym odbyła się druga część Programu 
rozwoju zawodowego zorganizowana przez Amerykańską Agencję 
ds. Rozwoju Międzynarodowego.

W numerze 6 naszego tygodni
ka zaprezentowaliśmy warsztaty „A”, 
na których uczestnicy podzieleni na 
5 grup starali się ocenić stan naszej 
lokalnej gospodarki.

W czwartkowych warsztatach „B” 
(Analiza zasad odnowy ekonomicz
nej) uczestnicy zostali podzieleni na 
4 grupy, każda dla jednej zasady od
nowy ekonomicznej:
1.Uszczelnić przecieki;
Z.Wesprzeć istniejące firmy;
3. Zachęcać do tworzenia nowych 

firm;
4. Rekrutacja nowych kompatybil

nych firm.
Pierwsza zasada programu rozwo

ju ekonomicznego i odnowy polega na 
uszczelnieniu przecieków i oznacza 
wydawanie pieniędzy na rynku lokal
nym zamiast poza nim i powstrzyma
nie niepotrzebnego wypływu pienię
dzy i środków ze społeczności.

Zasada druga okazała się bardzo 
skuteczna we wzmacnianiu lokal
nych gospodarek. Efektywne meto
dy pomagające istniejącym firmom 
obejmują: programy pomocy dla 
przedsiębiorstw, programy służące 
eksportowi linii lokalnych produktów, 
turystykę i nowe formy przedsiębior
czości gospodarczej i własności.

Natomiast zasada trzecia czyli 
zachęcanie do tworzenia nowych 
przedsiębiorstw mówi o tym , że fir
my mogą być tworzone w społecz-

ności dzięki możliwie najlepszemu 
wykorzystaniu pracowników, infra
struktury i innych zasobów. Techni
ki promujące tę zasadę dzielą się na 
2 kategorie:

1. Programy oparte na nowych 
i twórczych sposobach wykorzysta
nia naturalnych zasobów społeczno
ści czyli zwiększanie wartości pro
duktów lokalnych, inkubatory firm 
i adaptowanie starych budynków do 
nowych celów.

2. Programy skupiające się na 
rozwijaniu i wspieraniu ludzkiego 
kapitału społeczności czyli edukacja 
w zakresie przedsiębiorczości i rela
cji społecznych.

Ostatnia zasada opiera się na zaso
bach lokalnych. Aby skutecznie rekru
tować nowe firmy, należy skierować 
działania na wykorzystanie zasobów 
kontrolowanych przez społeczność.

Z warsztatów tych można wycią
gnąć jeden chyba najważniejszy wnio
sek. Aby osiągnąć sukces nasza spo
łeczność musi być w stanie określić 
specyficzne przeszkody na drodze do 
sukcesu i sposoby ich pokonania.

Kolejne warsztaty „C” (Tworzenie 
pomysłów projektów) odbędą się 
w trzecim tygodniu marca. Natomiast 
ostatnie warsztaty „D” (Ocena pomy
słów projektów) odbędą się w kwietniu.

Miejmy nadzieję, że warsztaty te 
przyniosą od dawna oczekiwane efekty.

D.W.

Bal charytatywny *****„*=,
Do loterii fantowej swoje nagro

dy rzeczowe dołożyli: Andrzej Stania 
- Zakład Wędliniarski, Sławomir Ma
zgaj - Mc Donald’s, Bogusława i Mi
rosław Musioł - firma M&M, Stani
sław Kuchta - sklepy „Modny Pan”, 
Piotr Jarzyna - Centrum Techniki 
Grzewczej w Wodzisławiu Śl., Jolan
ta i Leonard Czarneccy - firma jubi
lerska, Zdzisław Sporyś - kwiaciarnia 
„U Zdzisławy” , Irena i Tadeusz Sła- 
wikowie - sklepy spożywcze, Jolanta 
i Leonard Piernikarczykowie - firma 
Animals, Marek Spalik - firma MM, 
Joanna i Andrzej Żabniccy - firma 
JET-SET, Grażyna Kleebegr - firma 
GK, Jan Słowiński - firma JAL, AGD, 
Zbigniew Rzepa i Roman Barańczak - 
zakład fryzjersko-kosmetyczny, Iza

bela Bryza - zakład fryzjersko-kosme
tyczny, Maria Śmietana - cukiernia 
„Mozart", Piotr Riabowski - Tele Taxi 
VEGA, Danuta Mozler - solarium.

Należy tu również podkreślić bezpłat
ną usługę medyczną zaoferowaną przez 
Annę i Piotra Szypuła, Weronikę i Andrze
ja Stefańskich, Tadeusza Rottermunda. 
U sługę bezpłatną w zakresie odnowy bio
logicznej i rehabilitacji zaproponowała Jo
lanta Rottermund, natomiast bezpłatną 
usługę w zakresie doradztwa prawnego 
zaproponowali Danuta i Andrzej Lipienio- 
wie. Podkreślić należy, iż aukcja mogła 
odbyć się dzięki przekazaniu prac przez 
Aleksandrę Kosyrę, Roberta Bareję, An
drzeja Resa, Maksymiliana Lipusa oraz 
Jerzego Soremskiego.

Joanna Jaśkiewicz-Herman

29.02. br. w Zespole Szkół Specjalnych w Jastrzębiu Zdroju odbył się 
apel poświęcony udziałowi uczniów tejże szkoły w V Ogólnopolskich 
Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych.

Zimowe igrzyska
Impreza ta odbyła się w dniach 

23-27.02. w Zakopanem pod patrona
tem premiera RP Jerzego Buzka. 
W igrzyskach tych wzięła udział Sek
cja Terenowa „WIGOR” w składzie: 
Wojciech Wullert, który otrzymał 
złoty medal w biegu na 500 m oraz 
srebrny medal w biegu na 333 m; 
Paweł Judycki zdobywca srebrnego 
medalu na dystansie 333 m oraz brą
zowego w biegu na 500 m; Edyta Li
szewska, która zajęła III miejsce 
w biegu na 333 m. i V na dystansie 
111 m oraz Mariusz Szturc, który 
otrzymał wyróżnienie.

Trenerką tej sekcji jest mgr Ma
rzena Mazur, która szkoli swoich podo
piecznych w dyscyplinie, jaką jest łyż
wiarstwo szybkie. Szkoła ma ten przy
wilej, że jest zlokalizowana blisko lo
dowiska Jastor" i dzięki życzliwości 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekrea
cji uczniowie szkoły specjalnej mogą 
nieodpłatnie z niego korzystać.

Również dzięki życzliwości Fun
dacji Ochrony Zdrowia przy KWK 
Jas-Mos”, która ufundowała uczest-

Zwycięzcy olimpiady

nikom łyżwy oraz dresy sportowcy 
mogli godnie uczestniczyć w Igrzy
skach. Natomiast resztę sportowego 
ubioru Dyrekcja zakupiła ze środ
ków własnych szkoły.

Miejmy nadzieję, że nasi spo
rtowcy będą nadal osiągać tak zna
komite wyniki czego życzymy im 
z całego serca.

D.W.

foto: archiwum szkoły
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Pan Landucci dopatrzył się w tym 

negatywnych działań i postaw Zarzą
du Miasta, w wyniku czego - jak 
stwierdził - jego spółka znalazła się 
w takiej sytuacji, że obroty, które 
uzyskuje, nie są w stanie pokryć ko
sztów funkcjonowania spółki.

Zapytany, dlaczego na dzisiejszej 
konferencji nie ma nikogo z Urzędu 
Miasta odpowiedział krótko.

- Nie chciałem, aby to spotkanie 
było zrozumiane jako spotkanie pod
czas którego my prowadzimy jakąś de
batę. Z tego względu nie wysłałem za
proszenia do Urzędu Miejskiego. Nie 
byłem zainteresowany obecnością ni
kogo z Miasta.

I chociaż, jak podkreślił, nie chcę 
prowadzić wojny, bo ona mnie nie in
teresuje, stwierdził, że jest w tym mie
ście niemile widziany. Nikomu, kto 
inwestuje pieniądze nie jest miło, gdy 
dostrzega, że one nie przynoszą zysku. 
Dla mnie to nie jest do przyjęcia, żeby 
jeden człowiek decydował o tym, skąd 
ja mogę przyjmować odpady, żeby on 
w moim imieniu dokonywał wyboru - 
stwierdził.

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to 
zawsze chodzi o pieniądze - mówi przy

słowie. I w tym przypadku jest dokła
dnie tak samo. Pan Landucci twierdzi, 
że powinien otrzymać odszkodowanie 
za poważne szkody. Miasto utrzymuje 
decyzję, że firma nie wypełnia umowy 
i tak koło się zamyka.

Całemu przebiegowi konferencji 
przysłuchiwali sie radni SLD z Ko
misji Ochrony Środowiska oraz za
proszony Jerzy Rduch - były radny 
i członek Zarządu Masta z czasów 
kiedy podpisano tę umowę. Zabiera
jąc głos powiedział: - W tym mieście 
dzieją się dziwne rzeczy. Ja dziś jako 
zwykły mieszkaniec tego miasta mogę 
stwierdzić, nie obrażając radnych, że 
miasto jest źle zarządzane. To miasto 
upada. Panie doktorze, pański problem 
polega na tym, że ktoś chce to wysypi
sko przejąć w najbliższym czasie - do
dał na koniec.

Jak potoczą się dalsze losy wysy
piska? Czy miasto rzeczywiście ma 
zapłacić odszkodowanie panu Lan- 
ducciemu? Czy pan Landucci przyj
mie warunki umowy? Te i inne pyta
nia będą zgodnie z wyrokiem NSA 
roztrzygane na kolejnych rozpra
wach administracyjnych w Urzędzie 
Miejskim. Elżbieta Słoń

Podano 
nieprawdę
W ostatnim numerze gazety 

Jastrząb” ukazała się informa
cja dotycząca konferencji praso
wej Zarządu Rady Miejskiej 
SLD. Na konferencji tej podano 
nieprawdę, jakoby likwidując 
Przychodnię Międzyzakładową 
Zakładu Lecznictwa Ambulato- 
ryjnego w Moszczenicy zwolnio
no 30 kobiet.

Likwidacja obiektu (budy
nek jest własnością Jastrzęb
skiej Spółki Węglowej SA a nie 
miasta) trwała od października 
ubiegłego roku, a pacjenci wraz 
z personelem zostali przeniesie
ni do innych przychodni na te- 
renie miasta.

Podając taką informację 
działacze SLD powinni spraw- 
dzić czy jest zgodna z prawdą. 
Chyba, że chodziło o świadomą 
manipulację dla uzyskania efek
tu propagandowego.

AKąda 
Mana« JaMec&*

POWIATOWY URZĄD PRACY

W związku z przyjęciem przez powiaty zadań w zakresie przeprowadzania 
kontroli przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. 
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r., Nr 25, 
poz. 128 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
organizacji i trybu przeprowadzania przez urząd pracy kontroli oraz zasad 
współdziałania z innymi organami (Dz. U. Nr 2 z 2000 roku poz. 15) - 
pragnę Państwu przybliżyć wybrane zagadnienia dotyczące kontroli 
legalności zatrudnienia.

OFERTY PRACY 
NA DZIEŃ 29.02.2000

wykształcenie wyższe i średnie

Kontrola legalności zatrudnienia
Zgodnie z art. 60 ustawy o zatru

dnieniu i przeciwdziałaniu bezrobo
ciu, kontrola obejmuje badanie prze
strzegania:

1. Legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub działalności.

2. Obowiązku informowania po
wiatowych urzędów pracy o zatru
dnianiu osoby zarejestrowanej jako 
bezrobotna lub powierzeniu jej wy
konywania innej pracy zarobkowej.

3. Obowiązku płacenia składek 
na Fundusz Pracy.

4. Warunków zawartych w upo
ważnieniach do prowadzenia pośre
dnictwa pracy lub kierowania obywa
teli polskich do pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych.

Kontrolą mogą być objęte jedno
stki, wobec których zachodzi podej
rzenie, że prowadzą pośrednictwo 
pracy lub kierują obywateli polskich 
do pracy za granicą u pracodawców 
zagranicznych bez wymaganych 
upoważnień. Kontrolą mogą być

objęci pracodawcy, jednoosobowi 
przedsiębiorcy i inne instytucje 
oraz osoby fizyczne. Przeprowa
dzający kontrolę mogą badać do
kumenty objęte jej zakresem, spo
rządzać niezbędne ich kopie, prze
słuchiwać świadków, sprawdzać 
tożsamość osób zatrudnionych 
i wykonujących inne prace zarob
kowe, a także innych osób w celu 
ustalenia charakteru pobytu na 
terenie kontrolowanej jednostki 
w czasie przeprowadzania kontro
li. Kontrolowani obowiązani są 
udostępnić wszelkie dokumenty 
i udzielać wyjaśnień w sprawach 
objętych zakresem kontroli. Pra
cownicy urzędu pracy są upraw
nieni do przeprowadzania kontro
li bez uprzedzenia. Kontrolujący 
obowiązani są do okazania legity
macji służbowej i upoważnienia - 
wydanych przez starostę powiatu.

Urzędy pracy w zakresie kontro
li współdziałają w szczególności ze

związkami zawodowymi, Państwową 
Inspekcją Pracy, Policją, Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych oraz 
urzędami kontroli skarbowej. 
Organy Policji w razie uzasadnio
nej potrzeby oraz w celu zapewnie
nia bezpieczeństwa kontrolującym 
zobowiązane są, na wniosek wła
ściwego urzędu pracy, do udziela
nia stosownej pomocy.

W związku z wprowadzeniem 
przez prezesa Krajowego Urzędu 
Pracy wzoru legitymacji i upoważnie
nia do przeprowadzenia kontroli ich 
rozpoczęcie nastąpi w miesiącu mar
cu. Dlatego też zwracam się z proś
bą do wszystkich pracodawców
0 przestrzeganie przepisów prawa
1 utrzymywanie porządku w doku
mentacji w sprawach związanych ze 
stosunkiem pracy oraz w aktach oso
bowych pracowników.

Antoni Augustyn 
Kierownik Powiatowego 

Urzędu Pracy

• przedstawiciel handlowy • specjalista ds bhp • kierownik robót budowla

nych z uprawnieniami ogólnobudowlanymi • kierownik robót z uprawnie

niami instalacyjnymi • kierownik rejonu sprzedaży • kierownik sklepu

• sprzedawca w sklepie fotograficznym • fotolaborant • referent z biegłą 

znajomością języka niemieckiego • sprzedawca - magazynier w branży elek

trycznej • plastyk do aranżacji wnętrz • pielęgniarka - umowa zlecenie;

wykształcenie zawodowe i podstawowe
• sprzedawca terenowy sprzedawca z obsługą komputera w branży budow

lanej • krojczy • kelnerka • krawiec • szwaczka • operator dźwigu samo

chodowego • barmanka • piekarz • stolarz • kucharz • kierowca sam. 

ciężarowego -uprawADR;

oferty dla absolwentów szkół
• referent- wykształcenie wyższe budowlane • bufetowy • kucharz - kelner;

oferty dla osób niepełnosprawnych
• pracownik do produkcji cukierków I lub II gr. inwal. • tokarz • spawacz

• szwaczka do szycia rękawic • kierowca pr. jazdy kat.C;

szkolenia dla bezrobotnych
• uprawnienia SEP do lkV • kursy dla osób niepełnosprawnych.



Jednym z ciekawszych pod względem historycznym miejsc na pograniczu Śląska i Moraw, jest urokliwe 
miasteczko Stramberk, leżące około 60 km na zachód od przejścia granicznego w Czeskim Cieszynie, 
niedaleko od drogi głównej prowadzącej do Ołomuńca.

Sztramberskie uszy

Zdobywamy OKZ.I

„Jastrzębskim odcinkiem” 
Szlaku Martyrologii - (IV)

Historia zapisała tutaj swoją dłu
gą metrykę, bowiem już w I tysiącle
ciu przed naszą erą zamieszkiwali 
okolicę neandertalczycy. W latach 
1879-1881 w jaskini Szipka odkryto 
ślady ich bytności w postaci palenisk, 
kości, narzędzi i szczątków zwierząt.

Nad okolicą wznosi się góra Ko- 
touc, której strategiczne położenie 
w rejonie traktów handlowych od
kryto już w średniowieczu. W 1211 
roku u jej stóp pojawiła się pierwsza 
strażnica - zamek Strallenberg.

Feudalne państwo sztramberskie 
należało kolejno do czeskich rodów 
rycerskich: Pukliców, Boskowiców 
i Żerotinów.

W1359 roku margrabia Jan Hen
ryk Luksemburski nadal dotychcza

sowemu podgrodziu prawa miejskie, 
otoczył je murami obronnymi, które 
utworzyły całość z górującym nad 
nimi zamkiem. Ta potężna warownia 
już w 1646 roku popadła w ruinę. 
Przez cale późniejsze wieki jedynym 
świadectwem jej wielkości była cy
lindryczna wieża zwana „Trąbą”. Pre
zentowana w tekście rycina z cze
skiego pisma „Zlata Praha”, pocho
dząca z 1890 roku, pokazuje zamek 
przed restauracją. Nie widać tutaj 
jeszcze zrekonstruowanego szczytu. 
Druga z zamieszczonych ilustracji 
pokazuje drewnianą zabudowę mia
steczka z tzw. „wołoskimi chaloup- 
kami”, które częściowo dotrwały do 
naszych czasów. Powyżej nich wzno
si się drewniana dzwonnica.

W całych Czechach Stramberk 
słynie z piernikowych uszu. Według 
przekazów zagon tatarski zapędziw
szy się tutaj w 1662 roku, dokonał 
spustoszeń w okolicy. Mieszczanom 
Stramberka Tatarzy poobcinali wte
dy uszy i ręce. Miało się to stać dzień 
przed świętem Wniebowstąpienia. 
Do dzisiaj piecze się więc na pamiąt
kę tego wydarzenia ciastka w kształ
cie uszu (kiedyś pieczono także 
i w kształcie rąk). W wieku XIX, gdy 
w Czechach przeżywano okres pa
triotycznego uniesienia („narodowe 
obudzenie”), na Kotoucu odbywały 
się wielkie uroczystości w rocznicę 
rzezi tatarskiej. Wtedy też zaczęto 
piec „tatarskie uszy i ręce”.

Jarosław Mrożkiewicz

Na wiosenną wędrówkę
Jastrzębski Oddział PTTK oraz MOSiR organizują w dniu 23.03.2000r. 
„Powitanie wiosny”.

Rajd odbędzie się na trasach pro
wadzących przez interesujące części 
miasta do Ośrodka Wypoczynku 
Niedzielnego przy ul. Cieszyńskiej. 
Na mecie rajdu odbędą się liczne 
konkursy i zabawy oraz uroczyste 
ale zgodne z wiekową tradycją zni
szczenie Marzanny - symbolu 
odchodzącej zimy.

Uczestnicy rajdu za udział 
w imprezie oprócz pamiątkowej 
odznaki będą mieli okazję wzboga

cić się o punkty do Odznaki Tury
styki Pieszej i Odznaki Krajoznaw
czej Ziemi Jastrzębskiej.

Wszystkich zainteresowanych 
spędzeniem Dnia Wagarowicza na 
turystycznych szlakach prosimy 
o kontakt z oddziałem PTTK (ul. 
Harcerska 14 B) tel. 47-19-488.

Organizatorzy prześlą do 
szkół lub dostarczą osobiście re
gulaminy rajdu, a jak znam życie, 
trafią one na spory stos ofert róż-

dziesiąty wiosenny rajd szkolny

nych biur turystycznych. Proszę 
więc zainteresowanych, aby ze
chcieli ich tam poszukać.

Jednym z podstawowych założeń 
organizatorów rajdu jest zapoznanie 
młodzieży z historią, tradycjami 
a także najciekawszymi zakątkami 
naszego miasta, czyli ogólnie pojęte 
wychowanie w duchu poszanowania 
własnego regionu.

Z tej oferty warto skorzystać.
Lech Wiewióra

Być może, że na terenie jastrzębskie
go folwarku, do kolumn nocujących na 
terenie Jastrzębia Górnego dołączyła 
grupa ewakuacyjna, która szła przez Sze
roką. Grupa, o której nikt nigdy nie pi
sał. Ze taka przechodziła przez Szeroką, 
wiadomość przekazał mi p.Leon Białec
ki, emerytowany nauczyciel, za co tą dro
gą składam podziękowania.

Z Parku Zdrojowego szlak tury
styczny sprowadza nas w wyraźną doli
nę, w której „rozłożył się” basen.Tam wła
śnie, w tej dolinie, rozpoczęła się uzdro
wiskowa kariera naszej miejscowości. Da
lej szlak stokami Bożej Góry prowadzi 
w dolinę rzeki Szotkówld już w granicach 
sąsiedniej Mszany. Szotkówka w tym miej
scu rozlewa się w pokaźnych rozmiarów 
Jezioro” pełne wędkarzy i to o każdej po
rze. Przez Mszanę szlak wiedzie co praw
da asfaltową, ale biegnącą peryferyjnie 
drogą. Mijamy po drodze kilka przydroż
nych krzyży i kapliczkę aż dojdziemy na 
wyraźne wzniesienie z dominującym nad 
okolicą kościołem.

Ta neogotycka świątynia powstała 
przed stu laty, a w jej sąsiedztwie zało
żono cmentarz, na którym miejsce spo
czynku znalazły także ofiary „marszu 
śmierci”. Ciała ofiar tego bezprzykład
nego bestialstwa zebrano z terenu wio
ski a było ich 26. Pogrzeb odbył się po
spiesznie i pod nadzorem SS, aby nikt 
nie próbował nawet zanotować nume
rów ofiar. Okazało się, że sprawujący po
grzeb tutejszy administrator parafii 
ks.Pucher zapamiętał numery pra
wie połowy pochowanych na mszań- 
skim cmentarzu. W większości byli 
to obywatele państw zachodnich na
rodowości żydowskiej.

Od cmentarza szlak biegnie w kie
runku Wodzisławia Śl. wyraźnym wznie
sieniem nad doliną potoku Mszanka. Jest 
to miejsce widokowe praktycznie w każ
dą stronę, bo można stąd obserwować 
okolicę od Beskidu Śląsko - Morawskie
go poprzez nasze Beskidy i bliżej leżące 
Jastrzębie po Rybnik i dolinę Odry.

Na bliższym planie dostrzec można 
krajobraz przetworzony przez człowieka. 
Niegdysiejsze zwały kamienia 
z kopalni „1 Maja” i „Moszczenica” 
szczelnie wypełniające dawne jary i doli
ny, zostały zrekultywowane i zalesione.

Jeszcze tylko ciekawy odcinek leśny 
w sąsiedztwie nasypu i torów kolejo
wych na granicy Mszany i Skrzyszowa 
i dojdziemy do granic Wodzisławia Śl.

Przed pięcioma laty, gdy obchodzo
no wyjątkowo uroczyście pamięć wyda
rzeń sprzed 50 lat, praktycznie wszyst
kie miejscowości na trasie „marszu 
śmierci” organizowały spotkania z jego 
uczestnikami. Inauguracja spotkań po
łączona z mszą za ofiary tamtych dni, 
wystawa i swoiste „oświęcimskie Zadu
szki” odbyły się właśnie w Mszanie. 
Udział w tych uroczystościach wzięli 
przedstawiciele wojewody, biskupa ka
towickiego, parlamentarzyści, prezy
denci i wójtowie, liczni uczestnicy 
„marszu śmierci”, a wśród nich Stani
sława Gąskowa i Halina Birenbaum - 
autorki książek o tematyce obozowej 
oraz mieszkańcy Mszany i liczne gro
no przyjezdnych z różnych stron nasze
go regionu. W tym spotkaniu brał tak
że udział prezydent Janusz Ogiegło 
oraz grono historyków i krajoznawców 
z Jastrzębia Zdroju.

Lech Wiewióra

W dawnych wiekach wiejskie szkolnictwo 
nie przedstawiało sobą zbyt wysokiego 
poziomu. Szkół było mało, a chęć 
dziedziców, by ich chłopi uzyskiwali jako 
takie wykształcenie, znikome. Dzieci 
potrzebne były raczej w polu i domowym 
gospodarstwie, a nie by „marnotrawić” 
czas na siedzenie w szkolnej ławce.

Na wsi śląskiej rozwinęła się sieć szkół 
parafialnych. Jedną z najstarszych tego 
typu szkół na naszym terenie była pawło- 
wicka, działająca od początków wieku XII. 
Z roku 1553 pochodzi dokument aktu za
miany gruntów, gdzie biskup Promnic 
nadał Stanisławowi Pawłowskiemu, właści
cielowi Pawłowic, patronat nad kościołem 
wraz z prawem obsadzania urzędów ko
ścielnych. Do urzędów tych należała wte
dy posada nauczycielska. Gdy w 1848 roku 
rozbierano budynek starej szkoły, na jed
nej z drewnianych belek - być może stropu
- widniała jeszcze data 1513.

Kasper Sypniewski był pierwszym na
uczycielem w Pawłowicach, którego nazwi
sko wymieniają zachowane źródła z 1622 
roku. Nauczycieli na wsi śląskiej nazywa
no potocznie żakami, rektorami (gwarowo
- rechtorami), bakałarzami, szkolnymi lub 
klechami. Choć powszechnie przyjętym 
było, że nauczyciel podlegał miejscowemu 
proboszczowi, w wypadku Kaspra Sypniew
skiego doszło do konfliktu, bowiem pod
porządkował się on właścicielowi wsi Paw
łowskiemu a nie lokalnemu proboszczowi. 
Zatarg nauczyciela z proboszczami Waw
rzyńcem a potem Warmuzym ciągnął się 
przez długie lata. Pomiędzy Sypniewskim 
a proboszczami dochodziło nawet do uży
cia siły. Buntowniczego rektora skazano na 
„cztery niedziele pod kluczem w wieży 
kościoła”. Musiał on przeprosić parafię za 
przewinienia oraz wypłacić zaległą z dwóch 
lat dziesięcinę. Niesforny Sypniewski peł
nił swą funkcję przez 26 lat. Na jednym ze 
starych dzwonów, roztrzaskanych w 1945 
roku, widniało także jego nazwisko przy da
cie 1644 z określeniem jego osoby jako 
kantora. Po odejściu do Żor został tam wy
brany rajcą. Zmarł w 1659 roku.

Jego następcą był Jan Witriarius, wy
mieniany w dokumentach wizytacyjnych 
parafii z roku 1679. Do Pawłowic przybył z 
Żor. W dokumencie wizytacyjnym z 1678 
roku, tak napisano o jego szkole: „Ma on 
walący się budynek szkolny. W szkole nie

ma dzieci.” Od 1697 roku nauczycielem 
w Pawłowicach był Paweł Panas ze Stru
mienia. Za jego kadencji nie było już 
mieszkania przy szkole, więc musiał wy
najmować kwaterę we wsi. W ramach 
pensji przysługiwała mu trzecia część 
czesnego od uczniów, 8 talarów od para
fii i 2 floreny od fundacji Pawłowskich 
w wymiarze rocznym. Ostatnim nauczy
cielem w pawio
wi c k i ej 
szko

dług przesądów rozpędzić złe licho sprowa
dzające deszcz, pioruny i powodzie.

Do funkcji wykonywanych przez nau
czyciela należała także posada pisarza ko
ścielnego. Z tego pochodził niezły zysk, na 
przykład 1/3 z wpisowego od każdego do
kumentu. Tutaj należy podkreślić, że 
wśród dorosłych mieszkańców wsi, nauczy
ciel był jedną z niewielu osób „piśmien

nych”. Dzięki
temu

Początki
r

szkolnictwa na Śląsku

mógł

le,
który 
nie znał języ
ka niemieckiego i lekcje 
prowadził po polsku był Andrzej Spałek, 
pełniący tę funkcję od 1749 roku. Problem 
języka sprowadził nań szereg pruskich szy
kan urzędników o germanizatorskich zapę
dach, jednak dzielny nauczyciel wytrwał na 
swoim stanowisku aż do śmierci. Wiejski 
nauczyciel łączył w swojej pracy oprócz na
uczania także funkcję organisty, dzwonni
ka i kościelnego. Wspomina o tym doku
ment z 1676 roku, gdzie w zapisie kościel
nym po Jerzym Pawłowskim nałożono na 
rektora-organistę obowiązek śpiewania 
i grania w kościele pieśni religijnych w cza
sie mszy za duszę fundatora świątyni. Fun
dacja Pawłowskich przeznaczała na to zapis 
w wysokości dwóch guldenów reńskich 
rocznie. Rektor dodatkowo dorabiał sobie 
uczestnictwem w uroczystościach pogrze
bowych i weselnych.

Inną formą utrzymania pawłowickiego 
klechy był grunt ziemski. W tym celu na 
rzecz szkoły ufundowano osobny grunt 
uprawny. Nauczycielskie gospodarstwo zo
bowiązane było oddawać rocznie parafii po 
4 szefie żyta i owsa. O gospodarstwie szkol
nym z czasów Witriariusa mamy już dokła
dniejsze dane potwierdzone źródłowo. 
Ogród składać się miał z 40 zagonów-grzęd. 
Użytkowano cztery stawy rybne. W czasie 
świąt wielkanocnych każdy chłop zobowią
zany był przynieść rektorowi po jednym gro
szu i bochenku chleba. Za to zobowiązany 
był on do bicia w dzwony każdorazowo, gdy 
na niebie zbierały się chmury. To miało we

się 
utrzy- 

mywać 
z opłat za odczytywanie 

czy spisywanie listów oraz dokumentów. 
W czasie świąt Bożego Narodzenia nauczy
ciel wędrował ze swoimi uczniami po kolę
dzie. Jedna z bardziej uciążliwych funkcji, jaką 
był on obarczony, to obowiązek obnoszenia ku
rend dziekańskich i pism urzędowych pomię
dzy kościołami sąsiednich parafii.

Do podstawowych przedmiotów należa
ły nauka pisania i czytania po polsku. Rów
nolegle ważnym przedmiotem był język ła
ciński, potrzebny przyszłym ministrantom 
w służbie kościelnej. Innymi były: religia, 
śpiew, muzyka. Dla ich nauki korzystano 
z kancjonałów i modlitewników oraz z reli
gijnych broszur typu: „Złoty Ołtarz”, „Geno
wefa", „Gertruda", „Mechtylda" czy „Syno
garlica”. Dziełka te zakupywano w czasie 
wielkich jarmarków w pobliskich Żorach.

Przekrój społeczny szkółki parafialnej był 
bardzo szeroki. Były tam i dzieci najuboż
szych najmitów i gospodarzy, byli synowie 
wójtów, karczmarzy i młynarzy, czyli wiej
skiej „arystokracji”. Zdarzało się też, że do 
szkółki parafialnej uczęszczały w pierwszych 
latach swej edukacji dzieci szlacheckie.

Początkowo nauki w szkółkach parafial
nych pobierali jedynie chłopcy. Program 
ich edukacji zmierzał do wykształcenia 
kadry dobrych ministrantów. Dla wielu 
z tych młodych chłopców późniejsze pój
ście do seminarium było szansą na życio
we ustawienie się.

Poziom wykształcenia nauczycieli był 
różny. Najczęściej kończyli kolegia łaciń

skie, wynosząc z nich słabą wiedzę ogól
ną. Często stosowali kary cielesne wobec 
swoich wychowanków, nie rozstając się 
z pomocną temu „trzcionką”.

Oprócz pawiowickiej, na pobliskim tere
nie działały także szkoły w Pielgrzymowi- 
cach, gdzie źródła wymieniają nauczyciela 
Jana Szmulę oraz w Suszcu, gdzie nauczy
ciel zobowiązany był do tego, aby: „każdy 
dzień jedną lub pół godziny muzyki chłop
ców, którzy będą do niej sposobni, chórału, 
figurału albo piosneczek polskich uczyć”.

Mimo niskiego poziomu tych szkółek, 
często braku przygotowania nauczycieli do 
wykonywania zawodu, należy jednak pod
kreślić ogromny ich wkład w utrzymanie 
żywego języka polskiego wśród Ślązaków 
żyjących przez całe wieki pod obcym pa
nowaniem. To w końcu następcami tych 
wszystkich Sypieńskich, Witriariusów 
będą w wieku XIX: rektor z Pielgrzymowic 
Karol Miarka czy rektor z Lubszy Józef 
Lompa. Bez ich pracy germanizacja na Ślą
sku na pewno zatoczyłaby szersze kręgi.

Jarosław Mrożkiewicz

Uczeń przy pulpicie.
Pocztówka z 1917 roku (pochodzi 
ze zbiorów autora tekstu)
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Prowadzący: Sabina Kończal i Michał Szelong długo trzymali gości 
w napięciu

SKLEP SPORTOWO-TURYSTYCZNY

<y*T"X

Małgorzata Daniszewska odbiera 
swoją nagrodę i dyplom uznania z rąk 
Sabiny Kończal - kierownik Zespołu 
Kultury i Sportu UM

Stoją od lewej:
Krzysztof Radomski, Robert Radlak, Jerzy Zawierucha, Arkadiusz 
Żukrowski, Stefan Kalinowski, Lucyna Olszówka

Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu RM Jerzy Lis 
i wiceprzewodniczący Grzegorz Pipiro wręczają dyplom uznania 
trzeciemu z „najpopularniejszych”, Andrzejowi Porębskiemu

International 
Trading Service 
Spółka z o.o.

Ogłoszony 14 stycznia br. kon
kurs na najpopularniejszego spo
rtowca i trenera Jastrzębia Zdroju 
1999 roku - „Złoty Jastrząbek”, mimo 
znacznie zmienionych zasad, cieszył 
się dużym zainteresowaniem. Orga
nizatorzy: Urząd Miejski, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, TV „Ka
non”, oraz nasz tygodnik, nauczeni 
doświadczeniem lat ubiegłych zmie
nili regułę konkursu. Do głosu zo
stały dopuszczone zarządy klubów 
i organizacji sportowych miasta, 
które po zapoznaniu się z listą pre
tendentów do miana najlepszego tre
nera czy sportowca, oddawały głosy 
na trzech zawodników i trzech tre
nerów, porządkując ich nazwiska we
dług kolejnych punktowych pozycji. 
Skala punktowa była następująca: 
pierwsze miejsce -10 punktów, dru
gie miejsce - 5 punktów, za trzecią 
pozycję można było zdobyć 2 punk
ty, przy czym klub nie mógł oddać 
głosów na zawodnika reprezentują
cego jego barwy. Kogo wytypowano? 
Jury w składzie: Sabina Kończal - 
przewodnicząca oraz członkowie: 
Michał Szelong, Zdzisław Gródecki, 
Arkadiusz Kuta po 15 lutym podliczy
ło głosy klubów i wytypowało laurea
tów. My poznaliśmy ich 25 lutego br.

Piątek wieczorem. Pięknie udeko
rowana sala Domu Zdrojowego. W niej 
zgromadzeni najpopularniejsi spo
rtowcy i trenerzy Jastrzębia, władze 
naszego miasta, przedstawiciele klu
bów sportowych, sponsorzy i organi
zatorzy konkursu. Ciche rozmowy 
i wielka niewiadoma: kto zwyciężył?

Moment ogłoszenia wyników te
gorocznego plebiscytu jest coraz 
bliższy. Na scenie, w świetle reflek
torów, pojawiają się prowadzący piąt
kową galę: Sabina Kończal - kierow
nik Zespołu Kultury i Sportu Urzę
du Miejskiego w towarzystwie Mi
chała Szelonga - wicedyrektora Miej
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Jeszcze tylko powitanie zaproszo
nych gości i... przedstawienie listy 
laureatów. Najbardziej zainteresowa
ni wiercą się na krzesłach, chrząka- 
ją, pokasłują, uważnie wsłuchując się 
w słowa prowadzących. Pierwsi 
zgromadzonej publiczności zapre
zentowali się trenerzy.

Rozlegają się dźwięki „We are the 
champions”. Po nagrodę i dyplom 
rusza trener Radosław Roś, który w 
plebiscycie zajął siódme miejsce. Tuż 
przed nim w końcowej klasyfikacji 
uplasował się Krzysztof Radomski. 
Piąte miejsce „wywalczył” Stefan 
Kalinowski, przegrywając z Rober
tem Radlakiem, który zajął tę najgor-

Konkurs „Złoty Jastrząbek” 
na najpopularniejszego sportowca 
trenera 1999 roku - rozstrzygnięty!

szą dla sportowców pozycję, czwar
tą. Jeszcze tylko chwila, a wszyscy 
poznamy trójkę najpopularniejszych 
trenerów. Kto otrzyma „Złotego Ja- 
strząbka”? „Trzecie miejsce ...” - 
brzmią słowa Michała Szelonga - 
„zdobywając 52 głosy zajął...” - chwi
la napięcia - Andrzej Porębski. Roz
legają się brawa, słychać głośne „We 
are the champions”. Odbiór nagro
dy, gratulacje, słowa uznania i... zno
wu napięcie. Za chwilę się wyjaśni, 
komu zostanie wręczona statuetka 
„Złotego Jastrząbka". Kto zwycięży? 
Jerzy Kulig czy Bogdan Sroczyński? 
Prowadzący wie. Ukradkiem spoglą
da na najpopularniejszego trenera 
1999 roku. Lecz, zanim ogłosi zwy
cięzcę, podaje liczbę głosów 58 i na
zwisko laureata drugiego miejsca - 
Bogdan Sroczyński. Teraz już wszy
stko wiadomo. Miano najpopularniej
szego trenera 1999 roku i statuetkę 
„Złotego Jastrząbka” otrzymał Jerzy 
Kulig. Jego wysiłki trenerskie i za
sługi dla jastrzębskiego sportu zosta
ły docenione. Kluby i organizacje 
sportowe przyznały mu 98 punktów. 
Dla Jerzego Kuliga, który sam 
stwierdził, nie ukrywając wzruszenia 
„Złoty Jastrząbek” to jedno z najwięk
szych wyróżnień w życiu. Statuetka 
„Złotego Jastrząbka”, mimo że jest 
bardzo ciężka, na pewno zajmie ho
norowe miejsce na półce z trofeami, 
które w ciągu „kariery” sportowej 
udało mi się zdobyć - powiedział naj
popularniejszy trener. Sukces zawdzię
czam moim podopiecznym, ich sporto
wej zawziętości, wytrwałości 
i dobrej kondycji - wyznał Jerzy Kulig.

Opadły pierwsze emocje, gdy 
ponownie usłyszeliśmy „We are the 
champions”, tym razem dla najpopu
larniejszych sportowców. W trzeciej 
edycji o statuetkę „Złotego Jastrząb
ka” ubiegało się dziewięciu zawodni
ków uprawiających różne dyscypli
ny sportowe i wywodzących się z róż
nych klubów. Arkadiusz Żukrowski

Biuro Turystyczne

Wyniki Plebiscytu „Zloty 
Jastrząbek w kategorii sportowcy
1. Grzegorz Wagner - KS Jastrzębie Borynia
2. Paweł Hajduczek - Szkółka Piłkarska MOSiR Jastrzębie
3. Andrzej Myśliwiec - GKS Jastrzębie/Górnik Jastrzębie
4. Tomasz Zepszałka - KS Jastrzębie Imex
5. Jerzy Zawierucha - KS Diament Jastrzębie
6. Marcin Kubas - KJ Koka Jastrzębie
7. Małgorzata Daniszewska - MKS Jastrzębie
8. Lucyna Olszówka - JKTS
9. Arkadiusz Żukrowski - Baseballowy Klub Jastrzębie

NSZZ^J
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KUIK "JnS-MOS"

Wyniki Plebiscytu „Złoty 
Jastrząbek w kategorii trenerzy

1. Jerzy Kulig - Szkółka Piłkarska MOSiR Jastrzębie
2. Bogdan Sroczyński - MKS Jastrzębie
3. Andrzej Porębski - KS Jastrzębie - Imex
4. Robert Radlak - KJ Koka Jastrzębie
5. Stefan Kalinowski - KS Diament Jastrzębie
6. Krzysztof Radomski - KDP Nautilus Jastrzębie
7. Radosław Roś - Baseballowy Klub Jastrzębie

Nagrody dla czytelników

Na tę chwilę czekali wszyscy 
czytelnicy „Jastrzębia” - losowanie 
kuponów konkursowych

Czytelnicy Tygodnika Samorządowego 
Jastrząb”, którzy próbowali wytypować 
pierwszą trójkę najpopularniejszych spo
rtowców i trenerów 1999 roku i przesłali 
kupony konkursowe mogli, w tym roku li
czyć na szczęśliwa rękę laureatów plebi
scytu i wygrać bony towarowe na kwotę 
100 złotych, do zrealizowania w autoryzo
wanych sklepach „Wrangler”, „Lee”, „Big 
Star”, „Lee” Andrzeja Krauza.

Szczęśliwcami okazali się:
Tomasz Wojtan, Piotr Karbowni- 

czak, Rafał Krajewski, Jan Matusek 
i Halina Mason. GRATULUJEMY! 
Nagrody czekają na Państwa w Zespole 
Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, 
w pokoju 202 do 10 marca, codzien
nie w godzinach od 7.30 do 15.30. 
Nagrody specjalnej jury nie przyznało, 
bowiem nikt z czytelników nie wytypował 
poprawnie zwycięskich trójek.
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Dziani Szmidt swą grą i śpiewem zachwycił 
zebranych, a gdy znalazł się na parkiecie - 
wszystkie pary ruszyły do tańca

Wrangler

® M ALee
BIG STAR

z Baseballowego Klubu Jastrzębie 
zajął miejsce dziewiąte. Nieco więcej 
punktów zdobyła Lucyna Olszówka, 
plasując się na ósmej pozycji. W kla
syfikacji wyprzedziła ją szczypiorni- 
stka Małgorzata Daniszewska. Tuż 
przed nią, zdobywając szóste miej
sce, znalazł się Marcin Kubas. Piąte 
miejsce wybiegał Jerzy Zawierucha. 
Coraz bardziej zacieśnia się grono 
laureatów. Emocje rosną. Na miejscu 
wysokim lecz nie medalowym upla
sował się Tomasz Zeprzałka. Pozo
stała tylko trójka pretendentów do 
miana najpopularniejszego sportowca 
1999 roku. Na twarzach Andrzeja 
Myśliwca i Grzegorza Wagnera widać 
coraz większe zdenerwowanie. Cieka
we, jak zachowywałby się Paweł Haj- 
duczek, który jako jedyny nie mógł 
osobiście odebrać dyplomu i nagród.

Jako pierwszy z trójki „najpopu
larniejszych” po dyplom rusza An
drzej Myśliwiec, który 41 głosami 
zajął pozycję trzecią. Drugim z „naj
popularniejszych” okazał się nie
obecny Paweł Hajduczek, z identycz
ną liczbą punktów, a przewagą gło
sów jury, w imieniu którego nagro
dę odebrał „gwiazdor” wieczoru, tre
ner Pawła, Jerzy Kulig. „Wielkim” 
gali, chociaż koledzy zwą go „Ma
łym” został Grzegorz Wagner, na 
którego zarządy klubów oddały 82 
punkty. Jest on rozgrywającym ze
społu KS Jastrzębie - Borynia, wystę
pującego w ekstraklasie, w ocenie 
fachowców najlepszy zawodnik ligi 
na tej pozycji w sezonie 1998/1999. 
Nie ukrywał zaskoczenia i wzrusze
nia. Wyznał, że „Złoty Jastrząbek” to 
nie tylko jego wyróżnienie i nagro
da. To dzięki całej drużynie, dzięki 
kolegom i przyjaciołom jestem tutaj 
i odbieram tak ważne trofeum. Lecz 
ono nie należy tylko do mnie. To 
nagroda dla całej drużyny - stwier
dził Grzegorz Wagner.

Gdy zostały przyznane nagrody, 
które zawodnicy i trenerzy odbierali

z rąk: przewodniczącego Rady Miej
skiej Henryka Kapola, wiceprezy
dentów: Tadeusza Drożeńskiego, 
Mariana Janeckiego i Krzysztofa 
Gadowskiego, posła na Sejm RP 
Wojciecha Frank, przewodniczącego 
Komisji Kultury i Sportu - Jerzego 
Lisa, jego zastępcy Grzegorza Pipi- 
ro oraz przedstawicieli sponsorów, 
którymi byli: NSZZ „Solidarność 80” 
KWK Jas - Mos”, firma „ELPLAST 
+”, firma ITS, Biuro Turystyczne 
„Sindbad Max”, Biuro Usług Tury
stycznych „Steja”, BBJ „Sport”, TV 
„Kanon”, firma „Jagodex”, „Tatra 
Sport”, Cukiernia Jagódka”, „Ustro- 
nianka” oraz autoryzowane sklepy 
„Lewis”, „Wrangler”, „Lee”, „Big 
Star” Andrzeja Krauza przyszła ko
lej na wymianę uścisków, gratulacje 
i słowa uznania. Towarzyszył temu 
zaproszony na piątkową galę zespół 
cygański, który do Jastrzębia przy
jechał aż z Włocławka. Dziani Szmidt 
w towarzystwie Piotra Jacksona” 
Wolskiego, Agnieszki Michalskiej 
i Izabeli Kowalskiej zauroczył zebra
nych muzyką cygańską. Pięknymi 
melodiami umiejętnie zachęcił do 
tańca tak, że po chwili na parkiecie 
zrobiło się bardzo tłoczno.

Bal „Mistrzów Sportu” rozpoczął 
się cygańsko, lecz w czasie jego trwa
nia nie brakowało również rytmów 
latynoamerykańskich, zawsze żywe
go rock’and roll’a, a także polskiego 
rocka i sentymentalnych ballad. 
W roli wodzireja świetnie sprawdził 
się Marek Krawczyk, rozgrzewając 
„tancerzy” szybkimi i skocznymi me
lodiami. Zapewne bal na długo pozo
stanie w pamięci nie tylko najpopu
larniejszych trenerów i sportowców, 
ale także wszystkich uczestników.

Trzecia edycja plebiscytu na naj
popularniejszego sportowca i trene
ra roku 1999 w Jastrzębiu Zdroju 
zakończona. Organizatorzy: Urząd 
Miejski, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, TV „Kanon” oraz Tygo
dnik Samorządowy Jastrząb” dzię
kują wszystkim sponsorom oraz oso
bom, które w jakikolwiek sposób 
przyczyniły się do organizacji i prze
prowadzenia tej imprezy. Serdeczne 
podziękowania należą się piekarni 
„SUMEREX” za przekazanie 300 pącz
ków, które decyzją organizatorów tra
fiły do dzieci przebywających w Woje
wódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym.

Nagrodzonym i wyróżnionym skła
damy gratulacje i życzymy coraz wię
cej sukcesów, umiejętnego pięcia się po 
szczeblach kariery sportowej, dużo 
medali i docenienia przez kibiców.

Barbara Łopaciuk 
Zdjęcia: AWR BRALDO

Najpopularniejszy sportowiec 1999 roku Grzegorz Wagner odbiera 
swoją nagrodę z rąk posła Wojciecha Frank

Przy stole zawsze jest dobra okazja do wymiany doświadczeń

Na parkiecie przez cały bal brakowało miejsca. Bawili się wszyscy, 
zmieniając jedynie kroki taneczne

MOS.R

Zaproszeni goście z niecierpliwością czekają na ogłoszenie wyników

MAKARONY
JASTRZĘBSKIE

JAGODEX



Kącik kibica MKS 
Górnik Jastrzębie

Terminarz rozgrywek III - ligi sezon 1999/2000 runda wiosenna 
Mecze rozgrywane w Jastrzębiu Zdroju.

Zaległy mecz rundy jesiennej z Rozwojem Katowice rozegrany zostanie 
18.03.2000 o godz. 17.30 
Następne mecze rundy wiosennej :

01.04.2000 godz. 15.30 Aluminium II Konin
15.04.2000 godz. 15.30 Start Łódź
26.04.2000 godz. 15.30 Pelikan Łowicz
03.05.2000 godz. 15.30 Mień Lipno
13.05.2000 godz. 15.30 CKS Czeladź
31.05.2000 godz. 15.30 GKS II Bełchatów
11.06.2000 godz. 15.30 Piotrkowia Ptak

Drużyna MKS II „Górnik” Jastrzębie pierwsze spotkanie w ,A” - klasie roze
gra dnia 26.03.2000 o godz. 11.00 na boisku przy ul. Kościelnej (była Kaszta
nowa). Przeciwnikiem będzie drużyna Świerklan

Bez niespodzianek
27.02.2000r rozegrany został Amatorski Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Prezesa Miejskiego TKKF. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn.

Dwie najlepsze drużyny będą reprezen
tować Jastrzębie na turnieju wojewódz
kim 26.03.2000 r.
Zwyciężca w przyszłorocznym turnieju 
zapewni sobie udział w turnieju wojewódz
kim oraz udział w Ogólnopolskim Turnie
ju Barburkowym - Jastrzębie 2001 r. 
Składy zwycięskich drużyn:

„Osiedle Przyjaźń”
M.Zapała, P. Sieraczek, K. Nakoniecz- 

ny, M.Kowalczyk, J.Gilas kier. drużyny 
Wiesław Śmigielski 
NSZZ „Solidarność 80” KWKJas-mos”: 
P.Zawadzki, L.Dawid, Ł.Czajkowski, 
A.Meredyk, A.Jurasz, A.Legierski, 
K.Garus, J.Szefer, A.Ledwoń, 
kier.drużyny Piotr Szereda

LIGA PIŁKI

Jastrzębie Zdrój

Następna kolejka 
(VI) I ligi zostanie 

rozegrana 
12.03.2000 w hali 

„OMEGA” :
Bursztyn - Jubilat Colo. 

Reno - KM PSP.
Prymat - Grom.

Osiedle Zofiówka - Wir. 
Sindbad Max - Majorka. 

Magnum Piast - Osiedle 
Przyjaźń.

Timir Gruca - Pub 10.5

Wyniki II kolejki II- ligi piłki 
halowej w Jastrzębiu:

Druga grupa:
Wf Reforma - 

Czuwaj Jastrzębie 4-2 
BGP - Czarni Poznańska 2-3 

Vena Pub Krakowska - 
Błękitni 5-1 

Killers Jastrzębie - 
Wiejska S80 4-12 

Drink Team - Bad Bovs 4-1

Pierwsza grupa :
Jakpol - Unito Dim 3-1 
Parszywa Dwunastka - 

All Stars 2-4
Omega - Kozielski Osiedle 

Zofiówka 8-3 
Ola Travel - Pionier 3-2 

Perspektywa Osiedle Zofiówka 
- Osiedle Staszica 5-6

Następna kolejka (III) II ligi 
zostanie rozegrana 11.03.2000 
w hali „OMEGA”:

1 „Osiedle Przyjaźń”
2 NSZZ „Solidarność 80” KWK Jas-Mos”
3 Czuwaj Jastrzębie
4 Kadra Jas-Mos”
5 Wrocławska
6 „Gwiazda” Przyjaźń

11
7
7
6

22:10
14:7

11:11
9:10

Niespodzianka
W turnieju uczestniczyły 22 osoby , z których najlepsza „16” grała do dwóch przegranych meczów. 
Niespodzianką turnieju było niezakwalifikowanie się ubiegłorocznej zwyciężczyni Heleny 
Jabłońskiej do pierwszej „16”.

W dniu 26.02.200 w SP 5 
odbył się II-turniej IV-edycji 
Miejskiej Indywidualnej Ligi 
Tenisa Stołowego Amatorów 
organizowanej przez MOSiR 
i KRS TKKF „Pionier”. 
Kolejność w II-turnieju 
1. Tadeusz Laska

2. Ireneusz Gawałkiewicz
3. Henryk Juchnik
4. Robert Żukowski
5. Stanisław Wantulok
6. Andrzej Pawlak
Pierwsza trójka otrzymała nagrody 
rzeczowe ufundowane przez KRS 
TKKF „Pionier”.

Aktualna klasyfikacja po 
II-turniejach:
1. Tadeusz Laska - 200pkt
2. Ireneusz Gawałkiewicz -170 pkt
3. Robert Żukowski -150 pkt
4. Henryk Juchnik - 140 pkt
5. Andrzej Pawlak - 135 pkt
6. Andrzej Matusiak 132,5 pkt

Nasi sportowcy!
Sylwia Madej (KDP Nautilus Ja

strzębie Zdrój) - brązowa medalist
ka Mistrzostw Świata Juniorów, 
które odbyły się w Strasburgu. Me
dale wywalczyła w wyścigu sztafeto
wym 4 x 200 m i 4 x 100 m.

Uwaga ósmoklasiści! '

Dni otwarte w III LO
Już niebawem uczniowie klas ósmych, którzy jako ostatni opuszczą szkoły 

podstawowe w ich kształcie sprzed reformy oświaty, będą musieli podjąć decy
zję o wyborze dalszego kierunku kształcenia.

Spośród wielu ofert, składanych przyszłym uczniom przez jastrzębskie szko
ły ponadpodstawowe, na uwagę zasługują propozycje III Liceum Ogólnokształcą
cego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 przy ulicy Wrocławskiej 6, które 
22 i 23 marca bieżącego roku organizuje dni otwarte.

Wtedy to ósmoklasiści będą mogli zapoznać się z warunkami pracy 
szkoły, proponowanymi w niej profilami kształcenia i wielorakimi formami 
zajęć pozalekcyjnych, a także przekonać się o życzliwej i serdecznej atmo
sferze, która towarzyszy uczniom od egzaminów wstępnych do matury.

By zachęcić do udziału w dniach otwartych wypada tylko zasygnalizować, 
że III LO oferuje kandydatom dwie pracownie komputerowe, liczne pracownie 
przedmiotowe, siłownię, pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz udział w za
jęciach wychowania fizycznego na basenie.

Warto jednocześnie wskazać na istnienie w szkole wielu kół zaintereso
wań, z których największą aktywnością działających w nim uczniów wyróż
nia się KLUB EUROPEJSKI, propagujący idee integracji europejskiej.

Zapraszając na dni otwarte do najmłodszego z jastrzębskich liceów ogólno
kształcących trzeba jeszcze dodać, iż atrakcyjna forma kształcenia zapewnia 
równocześnie jego dobry poziom, czego przykładem niech będzie przyznanie

J^jednej z uczennic III LO Darii Wirtel stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie rozgrywki I ligi piłki nożnej halowej wyłoniły samodzielnego 
lidera w drużynie Reno. Po piątej rundzie drużyna jest bez porażki 
(pięć zwycięstw)

Drużyna Reno podczas zwycięskiego meczu z drużyną Prymat
foto: AWR BRALDO

Tabela po II kolejce wygląda następująco (grupa I):

z1.0mega 
2 All Stars 
3JakpoI
4.0siedle Staszica 
5.01a Travel 
G.Pionier
T.Perspektywa Osiedle Zofiówka 2 
S.Unito Dim Rybnik 2
9. Kozielski Osiedle Zofiówka 2
10. Parszywa Dwunastka 2

Tabela po II kolejce wygląda następująco (grupa ID:

1. Więjska S80
2. Wf Reforma
3. Bad Boys
4. Czuwaj Jastrzębie
5. Vena Pub Krakowska

: i
S.Czarni Poznańska 2 3
9. BGP 2 0
10. Killers Jastrzębie 2 0
■........................................._....................„....................__...............„... ..................................................

Pierwsza grupa:
Osiedle Staszica - Jakpol , Pionier - 
Perspektywa Osiedle Zofiówka , 
Omega - Ola Travel,
All Stars - Kozielski Osiedle Zofiów

ka , Unito Dim - Parszywa Dwunastka

Druga grupa:
Bad Boys - Wf Reforma, Wiejska S80 
- Drink Team , Błękitni - Killers 
Jastrzębie ,
Czarni Poznańska - Vena Pub Kra

kowska , Czuwaj Jastrzębie - BGP

Zaproszenia
Tenis stołowy:

Zapraszamy na Mistrzostwa Jastrzę
bia Zdroju w Tenisie Stołowym Ama
torów w dniach 11.03.2000 r. (singiel 
kobiet /kat. do 20-lat i powyżej; sin
giel mężczyzn /kat. do 20 lat, od 20 
do 40 lat i powyżej) i 12. 03.2000 r. 
(debel mężczyzn) w Szkole Podsta
wowej nr 5. Zapisy w dniu zawodów 
od godz. 8.00 do 8.45.
Do gry uprawnione są osoby zamie
szkałe w Jastrzębiu Zdroju oraz pra
cujący lub uczący się w jastrzęb
skich zakładach pracy i jastrzęb
skich szkołach, którzy co najmniej 
od dwóch lat nie brali udziału w roz
grywkach organizowanych przez 
PZTS, OZTS lub związki tenisa sto
łowego innych krajów.
Obowiązują stroje sportowe, doku

menty pozwalające stwierdzić dane 
uczestnika oraz wpisowe. 
Organizatorem Mistrzostw jest MO- 
SiR Jastrzębie, KRS TKKF „Pionier”.

Piłka siatkowa
Z okazji zbliżającego się Dnia 

Kobiet MTKKF Jastrzębie organizu
je Turniej Piłki Siatkowej Kobiet 
o Puchar Prezesa MTKKF.

Turniej odbędzie się 7.03.2000 r. 
o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 2 
w Jastrzębiu Zdroju. Zapisy pod nu
merem telefonu 471 05 55.

W skrócie...
Piłka siatkowa

Pomimo porażki 3:1 w Często
chowie siatkarze z Jastrzębia 
zajmują 5 miejsce w serii A piłki 
siatkowej

Koszykówka amatorska
ZARZĄD OSIEDLA PIONIE
RÓW i Gimnazjum 5 było organi
zatorem turnieju koszykówki 
dziewcząt w ramach spartakiady 
sportowej dla szkół podstawo
wych i gimnazjum z osiedla „Pio
nierów” . Fundatorem upomin
ków dla każdego uczestnika tur
nieju był Wiesław Oziembłowski 
- właściciel sklepu i baru na 
ul. Warmińskiej 34a.
Kolejność w turnieju :
1 miejsce - SP 7
2 miejsce - Gimnazjum nr 5
3 miejsce - SP 5
4 miejsce - SP 6

Piłka siatkowa amatorska 
Il-liga w piłce siatkowej 

(runda rewanżowa)
Organizator MOSiR Jastrzębie 
Wyniki :
TKKF Centrum - AKS S’80 2:0 
Górale - TKKF Mors 0:2
c- LZS Bank Spółdzielczy 0:2 
TKKF Centrum - Górale 2:0 
TKKF Mors - TKKF Mors 0:2
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Spółdzielnia Mieszkaniowa
„NOWA"

ul. Podhalańska 4, 
44-335 Jastrzębie Zdrój

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” 
w Jastrzębiu Zdroju ul. Podhalańska 4

zaprasza
do składania ofert na przetargi nieograniczone na wykonanie zadań:

1. Remont instalacji „AZART” w Jastrzębiu ul. Katowicka 607.
2. Malowanie klatek schodowych w zasobach S.M. „Nowa” 

w Jastrzębiu i Żorach.
Szczegółowe informacje i specyfikacje można uzyskać w Dziale Technicz
nym (pokój nr 19) w siedzibie Spółdzielni przy ul. Podhalańskiej 4 oraz 
pod numerem telefonu: 47-30-984.
Sprzedaż specyfikacji od dnia: 13.03.2000 r.
Odpłatność za specyfikacje: 50,00 zł - za 1 zadanie.
Kasa czynna w godz. 7.00 - 12.00.
Zastrzegamy dokonanie swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienie 
przetargu bez podania przyczyny.

Ogłoszenie
zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. 

(wraz z późniejszymi zmianami)

ZARZĄD MIASTA JASTRZĘBIA ZDROJU
ogłasza

przetarg nieograniczony na:
Opracowanie dokumentacji technicznej remontu base
nu miejskiego przy ul. Witczaka w Jastrzębiu Zdroju.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2000 o godz. 13.00
Oferty należy składać w Wydziale Inżynierii Miejskiej pokój nr 905
do dnia 22.03.2000 do godz. 15.00.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać 
w Wydziale Inżynierii Miejskiej za odpłatnością w pokoju nr 905 
(IV p. Budynek „C”) tel. 47-17-141 wew. 385.
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: 
mgr inż. Daniel Zarzycki.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy zawrą umowę 
wg ustaleń w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wieści z kąpielisk Morsów
Już drugi rok nieobecni w parkowej fontannie członkowie Regionalnego Klubu Morsów im ks. S. Kneippa 
z Jastrzębia Zdroju nie poprzestali na kąpielach w lodowatych nurtach Leśnicy w Brennej. Dla nich, co 
prawda, każda zimna woda jest dobra ale w tym roku widać zapragnęli morskich fal bo zorganizowali 
zbiorowy wyjazd nad Bałtyk. Wśród uczestników tej eskapady była szóstka nowicjuszy, którzy dopiero 
tam odważyli się wejść w zimne fale.

Jednak na stałe do tradycji ja
strzębskich morsów weszły co- 
niedzielne kąpiele w Leśnicy. 
Nie inaczej było 20.02.br. kiedy 
to dane mi było podpatrywać 
wodne harce morsów i porozma
wiać z prezesami zaprzyjaźnio
nych klubów: Ottonem Michał

kiem z Jastrzębia i inż. Janem 
Holeksą z Brennej.

Tak się bowiem złożyło, że ta 
czasowa nieobecność morsów 
Jastrzębia, która pozbawiła nas 
atrakcji na niedzielne popołu
dnia, wyszła na dobre mieszkań
com Brennej. Tam bowiem 
w ubiegłym roku powstał pierw
szy w Beskidach Klub Morsów 
dzisiaj skupiający już sporą gru
pę członków. Tym samym w tej 
ze wszech miar atrakcyjnej be
skidzkiej miejscowości zaistnia
ła dodatkowa frajda dla mie
szkańców i licznych gości.

Okazuje się, że tym razem 
przykład był zaraźliwy w do

brym tego słowa znaczeniu. Oto 
po dwóch latach współpracy i po
bytu na „gościnnych występach” 
w Beskidzie Śląskim „Jastrzęb
skie Morsy” wraz ze swoimi be
skidzkimi imiennikami z Bren
nej zdopingowały mieszkańców 
Wisły i już w najbliższą sobotę

założą tam nowy Klub Morsów.
Zważywszy, że zarówno po

wstanie jak i rozwój takich klu
bów to dosyć spory wysiłek za
równo organizacyjny jak i pro
gramowy, działaczom z Jastrzę
bia i Brennej należą się słowa 
szczerego uznania. Często bo
wiem nie tylko własnym przykła
dem, ale i długimi wywodami czy 
perswazjami przychodzi im prze
konywać lokalne społeczności 
do pożytków płynących z zimno- 
wodnych kuracji - stwierdzili 
w rozmowie prezesi klubów.

Powoli ale systematycznie 
przybywa członków w klubach, 
a tym samym przybywa ludzi

zdrowych i odpornych na zacho
rowania. Można by nawet zary
zykować twierdzenie trochę na 
wyrost, że zdrowieje społecz
ność z otoczenia morsów. I jest 
to na dzień dzisiejszy niezaprze
czalny triumf idei ks. Kneippa.

Nieobecność morsów w Ja
strzębiu nie tyl
ko zubożyła 
nasz miejski 
„folklor” - jak 
niedyploma- 
tycznie określa 
się czasami 
Klub - ale osła
biła zaintereso
wanie zimno- 
wodnymi ką
pielami, zwła
szcza wśród 
młodzieży.

Nie wszyst
kich bowiem 
stać na ko
sztowny wyjazd 
do Brennej, zaś 
z drugiej stro
ny w mieście 
nie ma ani im
pulsów, ani 

miejsca do kąpieli, nie mówiąc 
już o zaraźliwym przykładzie.

Zresztą idee morsów z du
żym trudem przebijają się do 
świadomości naszych społeczno
ści, ale nie tylko. Bywa, że błą
dzą gdzieś między „oficjalnymi 
stanowiskami”, „promocjami” 
czy „potrzebami”, nie mogąc tra
fić nawet jednym zdaniem do in
formatorów czy folderów.

Póki co, nie znalazłem ich 
w informatorach z Jastrzębia 
czy Brennej. A szkoda, bo małe, 
ale jednak to atrakcje między 
walorami obydwu miejscowości.

Tramp Travel
HOLIDAYS INTERNATIONAL

GRECJA
APARTAMENTY

OD 549 ZŁ DO 799 ZŁ
• 10 NOCLEGÓW

• AUTOKAR LUX
• UBEZPIECZENIE

• REZYDENT • VAT 
HOTELE OD 959 ZŁ

DO 1199 ZŁ
• 10 NOCLEGÓW

• AUTOKAR LUX
• ŚNIADANIA

IOBIADOKOLACJE
• UBEZPIECZENIE

• REZYDENT • VAT

HIT SEZONU!
WIOSNA W GRECJI - 499 ZŁ
• 7 NOCLEGÓW

ZE ŚNIADANIAMI
• AUTOKAR LUX • REZYDENT
• VAT

KOLEJNY SEZON 
PRZED NAMI!

Tramp Trawel Holidays International 
43-300 Bielsko-Biała 
ul. Partyzantów 44 
tel. 033 / 822 70 89
ZAPRASZAMY 

DO NASZYCH AGENTÓW!

Zakład Karny w Jastrzębiu Zdroju 
ul. Norwida 23, tel/fax 4710-997 ofe
ruje zakładom pracy wynajem osa
dzonych w charakterze robotników 
wykwalifikowanych w różnych zawo
dach; robotników niewykwalifikowa
nych w grupach roboczych oraz na 
indywidualnych stanowiskach pracy. 
Szczegółowych informacji udzielamy 
w godz. 8.00 - 15.00;

Galaxy - praca dla każdego, dystry
bucja wspaniałych, przebojowych 
i tanich kosmetyków leczniczych, 
teł. 476 37 95;

Biznes w domu, tel. 469 26 02;

Kierowca kat. B+C+E, paszport, 
świadectwo, praktyka, szuka pilnie 
pracy, tel. 471 30 51;

Zdrowie - kanadyjska nalewka zioło
wa „ALVEO”, możliwość konsultacji 
lekarskiej. Powolna lecz skuteczna 
kuracja, tel. 476 31 17;

Zarabiając, pomożesz odzyskać in
nym zdrowie. Unikalny specyfik zio
łowy „ALVEO”. Zadzwoń 476 31 17;

Kafelkowanie - Buksa 0601 859 168;

Potrzebny krawiec (-owa) tel. 4718411;

Unikalne ubezpieczenie, atrakcyjne 
wynagrodzenie dla agentów z licen
cją PUNU, tel. 0605 219 353;

Lech Wiewióra

WYTNU WYHUHÄ WYSUJI
Niniejszy kupon upoważnia do zamieszczenia w gazecie "Jastrząb" bezpłatnego 

ogłoszenia do dwunastu słów dla poszukujących i oferujących pracę:

Imię i nazwisko oraz adres ogłoszeniodawcy (do wiadomości redakcji):

WYDAWCA:
RADA MIEJSKA JASTRZĘBIA ZDROJU

Redaguje zespół.
Redaktor Naczelny: Romuald Bożko 

Nr zamknięto: 1.03.2000 
Adres redakcji: Aleja Piłsudskiego 60 

44-335 Jastrzębie Zdrój, tel./fax (0-32) 47 17 333 
e-mail: jastrzab@um.jastrzebie.pl

REALIZACJA WYDAWNICZA: 
Agencja Wydawniczo-Reklamowa BRALDO 

44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Zielona 16a 
tel./fax (0-32)473-21-14 

Druk: Artystyczna Oficyna Drukarska 
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CO? GDZIE? KIEDY?
a

Miejski Ośrodek Kultury
04.03. godz. 19.00 - Spektakl tea
tralny „POKUSICE” - Dom Zdro
jowy, wstęp 10 zł;
08.03. godz. 15.30 - Turniej war
cabowy dla dzieci - świetlica „Ka
non”;
09.03. godz. 15.00 - „Kalambury” 
konkursy dla dzieci - świetlica 
„Skarbnik”;
10.03. godz.17.00 - „Najlepszy 
z najlepszych” teleturniej - świe
tlica „Nastolatek”;
10.03. godz. 17.00 - Wiosenny tur
niej warcabowy - świetlica,Astra”;

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji;

04.03. godz.15.00 - II kolejka 
II Ligi Miejskiej Ligi Piłki Siatko
wej - Hala ZS nr 2;
04.03. godz.17.00 - KS Jastrzębie 
Borynia - KS Mostostal Z. A. Kę
dzierzyn;
08.03. godz. 10.00 - Dzień Kobiet 
na sportowo - Hala „Omega”;

Miejska
Biblioteka Publiczna

1-31.03. „Teatr mój widzę ogrom
ny” - wystawa z okazji Międzyna
rodowego Dnia Teatru;
1-31.03. „Teatr-jaki jest?” - kon
kurs czytelniczy;
1-31.03. „Twarze znanych i łubia
nych” - konkurs muzyczny;
Filia nr 1 ul. Opolska
09.03. godz.15.00 - Jak, gdzie, 
kiedy, dlaczego?” - konkurs czy
telniczy;
Filia nr 3 ul. Krakowska 38 
6-31.03. „Księga dnia i księga 
nocy” - konkurs czytelniczy w 20 
rocznicę śmierci Jarosława Iwa
szkiewicza;
Filia nr 6 ul. Wiejska 35 
l-31.03.”Juliusz Verne i jego fan
tastyczno - naukowa powieść" - 
konkurs czytelniczy;
1-31.03. „Portret kobiety” - kon
kurs rysunkowy dla dzieci;

Kino Centrum
03.03-09.03 godz.15.00,16.45 - „Toy 
Story 2”, prod. USA h/o, lOzł; 
03.03-09.03 godz. 18.30 - „To my”, 
prod. POL, 15 lat, 12 zł; 
03.03-09.03 godz.20.00 - „Zapach 
trawki, smak wolności”, 15 lat, 12 zł;

Kino Panorama
3-6.03. godz. 16.00 - .Austin Po
wers: szpieg, który nigdy nie 
umiera”, USA 15 1., 9 zł. 
godz. 17.45 - „Purpurowe skrzyp
ce”, USA 15 1., 10 zł. 
godz. 20.00 - „Zagubione serca" 
USA 151., 10 zł.

Punkt przyjęć dzielnicowego 
ul. Opolska 4. Dyżur w środy 
w godzinach od 18.00 do 19.00.

Wydział Infrastruktury Komu
nalnej Urzędu Miejskiego 
informuje, że od dnia 1 marca 
2000 roku szalet publiczny 
przy ulicy Broniewskiego 
będzie nieczynny.

GAMAŻ ^
cena 1335 zł/szŁ

Wykonane z blachy 
ocynkowanej -trapezowanej

Dostawa i montaż 
u klienta,

PAKAMERY BUDOWLANE
Wymiary wg zamówienia 

płatność - gotówka/raty
F.H.U. „PROSPER” 

44-335 Jastrzębie Zdrój, 
ul. Harcerska la; woj. śląskie 

Tel. /032/ 47 30 995 
0 601 94 24 09

Już dzisiaj GARAŻ 
z dostawą na dowolny 

termin - po obecnej cenie!

Zapraszamy 9.00 - 17.00 
X^_ z tym ogłoszeniem! y

mailto:jastrzab@um.jastrzebie.pl


GBG BANK

Nowe wyższe oprocentowanie lokat terminowych 
w Górnośląskim Banku Gospodarczym S.A.
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Najwyżej oprocentowana lokata. 
Pomyśl, ile możesz zarobić!

LOKATA NA WAKACJE
tylko w marcu i w kwietniu! 
oprocentowanie aż 15,7 % 
na 4 i 5 miesięcy
dla posiadaczy lokaty 
promocyjne warunki 
udzielania kredytu wakacyjnego

dJj&
CieJUe-

MULTILOKATA
dla posiadaczy GBG konta 
oprocentowanie do 15,2%

GBG LOKATA
oprocentowanie do 15,2 % 
stała stopa procentowa

Oddział w Jastrzębiu Zdroju 
ul. Harcerska 14 

teł. 47161 16 wew. 35

Oddział w Wodzisławiu Śląskim 
ul. Jana 16 

teł. 45 51 925

Oddział w Żorach 
ul. Bałdyka 4 
teł. 43 45 645

Zapraszamy do naszych placówek:

GÓRNOŚLĄSKI BANK GOSPODARCZY SA 
GRUPA PBK

Bezpłatna infolinia: 0 800 163 049, internet: www.gbg.com.pl

Filia w Jastrzębiu Zdroju 
ul. I maja 29 
tek 476 36 35

Filia w Jastrzębiu Zdroju 
ul. Rybnicka i 

tel.47l 10 70 wew. 5968

Filia w Suszcu 
ul. Piaskowa 35 
teł. 434 10 84

http://www.gbg.com.pl

