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Troszkę  historii 
i  ortografii… 

Tak naprawdę nikt nie wie, kiedy 
dokładnie zaczęto stosować błędną pisownię 
nazwy „Jastrzębie Zdrój”. Jedno jest jednak 
pewne – wszystkie instytucje, podmioty 
gospodarcze, a przede wszystkim urząd 
miasta nie stosowały łącznika, który w pewnym 
momencie po prostu się „zagubił”. Sami 
językoznawcy nie byli do końca zgodni w tej 
kwestii. Stąd w słownikach ortograficznych 
mamy wiele, często zupełnie sprzecznych ze 
sobą, zasad dotyczących pisowni zestawień 
tego typu.  Przykładowo w Słowniku ortogra-
ficznym języka polskiego pod red. Mieczysła-
wa Szymczaka czytamy, iż: „Nazwy miejscowe 
złożone z dwóch lub więcej części rzeczo-
wników oznaczające jednostkę administra-
cyjną lub geograficzną piszemy z łącznikiem, 
np.: Skarżysko-Kamienna. (…) Taką samą pi-
sownię mają nazwy miejscowe typu Warsza-
wa-Praga-Północ”. Natomiast Wielki słownik 
ortograficzno-fleksyjny pod red. Jerzego 
Podrackiego podaje zupełnie inną zasadę: 

„Zestawienie złożone z dwóch rzeczowników 
pełniących funkcje nierównorzędne (człon 
drugi uszczegóławia w nich treść członu 
pierwszego, jest jego określeniem) piszemy 
rozdzielnie (i bez łącznika)”. Dopiero prof. Jan 
Miodek wyjaśnił genezę rozbieżności obu 
stanowisk stwierdzając, iż zestawienie typu 
Jastrzębie Zdrój powinniśmy pisać bez 
łącznika. Według niego jest to efekt długo-
wiekowej tradycji pisowni nazw bliźniaczych 
o członach nierównorzędnych, np. wiśnie 
bliźnięta. Jak informuje Katarzyna Wołczańska 
– rzecznik Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój – 
Komisja Ustalania Nazw Miejscowych i Fizjo-
graficznych, świadoma właśnie tych tradycji, 
potwierdziła w latach 1946-1947 bezłączikową 
pisownię tego typu zestawień wymieniając 
piętnaście nazw z drugim członem „Zdrój” – 
wszystkie bez łącznika. Jednak już w 1957 r. 
wprowadzono przepis o stosowaniu łącznika. 
Najprawdopodobniej uczyniono to przez 
pomyłkę. Dla odmiany w Nowym słowniku orto-
graficznym PWN z 1996 roku znajdziemy 
obecnie stosowany zapis Jastrzębie Zdrój bez 
żadnego zbędnego dywizu pomiędzy
wyrazami

Władze  Jastrzębia  podejmują 
walkę  z  „kreską”…

Jastrzębie Zdrój liczy prawie 100 tys. 
mieszkańców. Wymiana wszystkich dokumen-
tów takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy, 
akty urodzenia, zgonu lub zawarcia mał-
żeństwa to ogromne koszty zarówno dla mia-
sta, jak i każdego jastrzębianina (ok. 250 zł na 
jednego mieszkańca). Nie trzeba chyba doda-
tkowo przypominać o problemie zmiany wszel-
kich pieczęci, tablic informacyjnych itp. Dlate-
go – jak informuje rzecznik urzędu miasta – 
w dniach od 27 stycznia do 10 lutego 2005 r. 
przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami 
na temat zapisu nazwy „Jastrzębie Zdrój”. Mie-
szkańcy opowiedzieli się za stosowaniem 
pisowni bez łącznika i to dało podstawy do wy-
stąpienia za pośrednictwem wojewody 
śląskiego z wnioskiem do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji, aby zmienić nazwę 
„Jastrzęnie-Zdrój” na „Jastrzębie Zdrój”. Pre-
zydent miasta oraz radni proponowali pozosta-
nie przy dotychczasowej pisowni powołując się 
na fakt, iż taka forma jest utrwalona i konse-

kwentnie stosowana przez niemal wszystkie 
instytucje i podmioty gospodarcze. I tak zaczę-
ła się długoletnia walka o kłopotliwy „myślnik”.

Według informacji rzecznika urzędu 
miasta, Katarzyny Wołczańskiej – W styczniu 
2007 roku (po upływie 2 lat od złożenia 
wniosku) do Urzędu Miasta wpłynęło pismo 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, w którym przed-
stawione zostało stanowisko Komisji Nazw 
i Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. 
Komisja zaopiniowała wniosek miasta Jastrzę-
bie Zdrój negatywnie. Miasto uważało jednak, 
że stanowisko komisji, będącej organem 
opiniodawczo-doradczym, nie jest tożsame 
z rozstrzygnięciem wniosku złożonego do 
ministra, który jest właściwy w sprawach usta-
lania, zmieniania lub znoszenia urzędowych 
nazw miejscowości. Tym bardziej, że istnieją 
również opinie językoznawców odmienne niż 
stanowisko komisji, wskazujące na historyczny 
rodowód nazwy miejscowości w pisowni bez 
łącznika. 

Jastrzębie      Zdrój“KRESKA”

Od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat tego, czy w nazwie „Jastrzębie Zdrój” powinien być łącznik „-” czy też nie. 
Spór zaczął się już w 2004 roku, kiedy to Rada Języka Polskiego zdecydowała, iż nazwy miejscowości złożone z dwóch lub 
więcej członów wspólnie identyfikujących jednostkę geograficzną piszemy z łącznikiem. Co to oznacza dla mieszkańców 
Jastrzębia oraz wszystkich instytucji i podmiotów gospodarczych działających na terenie naszego miasta?
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Ponownie wystąpiono do Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z prośbą o podjęcie ostatecznej de-
cyzji w przedmiocie zmiany urzędo-
wej nazwy miasta „Jastrzębie-Zdrój” 
na używaną od lat nazwę „Jastrzębie 
Zdrój”. W lutym 2009 r. do Urzędu 
Miasta wpłynęło pismo od Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnę-
trznych i Administracji, w którym zajął 
on stanowisko następujące: „Władze 
Jastrzębia-Zdroju w obiegu urzędo-
wym powinny posługiwać się brzmie-
niem i pisownią nazwy ustaloną 
urzędowo (Jastrzębie-Zdrój) i nie ma-
ją uprawnienia do dokonywania 
w tym zakresie jakichkolwiek zmian”.

Pod koniec lutego 2009 r. 
prezydent miasta spotkał się w War-
szawie z Tomaszem Siemoniakiem, 
sekretarzem stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Po wysłuchaniu argumentów miasta 
przemawiających za pozostawieniem 
powszechnie przyjętej pisowni bez 
łącznika sekretarz obiecał jeszcze 
raz skierować sprawę do rozpatrze-
nia, biorąc pod uwagę aspekt 
społeczny (przeprowadzone konsul-
tacje), ekonomiczny (koszty wpro-
wadzenia łącznika) i historyczny.

Na sesji w maju 2010 r. 
Rada Miasta raz jeszcze podjęła 
uchwałę w sprawie wniosku o zmianę 
nazwy miejscowości „Jastrzębie – 
Zdrój” na „Jastrzębie Zdrój”. Jednak 
argumenty władz miasta, jak i sa-
mych jastrzębian nie przekonały Ko-
misji Nazw Miejscowości i Obiektów 

Fizjograficznych, która na posie-
dzeniu 14 czerwca 2010 r. opowie-
działa się za stosowaniem łącznika.

I  co  dalej? 
Wymieniamy  czy  nie?

Zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

w nowo wydawanych dokumentach 
nazwa naszego miasta będzie pisana 

z łącznikiem. 

Jednak 

dokumenty już wystawione są ważne i 
nie ma konieczności ich wymiany! 

Od teraz nazwa „Jastrzębie-Zdrój” 
(z kreseczką w środku) ma być stoso-
wana przy czynnościach urzędowych 
i w pismach urzędowych. Oznacza to, 
że mieszkańcy Jastrzębia nie muszą 
jeszcze wymieniać wszystkich doku-
mentów na nowe, gdyż nadal będą 
honorowane te z dotychczasową pi-
sownią, aż do upływu ich ważności. 
Zła wiadomość jest taka, że wła-
ściciele firm oraz wszystkie urzędy 
i instytucje takie jak przykładowo: 
sąd, prokuratura, szkoły będą musia-
ły zmienić pieczątki, tablice informa-
cyjne, szyldy itd. Na dzień dzisiejszy 
trudno oszacować koszty takiej 
operacji.

Ü

Ü

Jak zwykle zabrakło dobrej woli 
urzędnika i teraz mieszkańcy muszą 
przełknąć tą gorzką pigułkę.Uważam, 
że problemu by nie było, gdyby nie 
spięcia na linii Janecki - Gadowski.
Ten pierwszy unosi się honorem i nie 
poprosi posła o pomoc (dla niego to 
jeden telefon do ministra SWiA) a ten 
drugi robi wszystko, aby przeszko-
dzić Marianowi, którego chce 
wygryźć ze stanowiska.
autor: WWR

Zarąbiście. Urzędniki wymyśliły 
kreskę w nazwie. Teraz dzięki temu 
PKB pójdzie o 5% w górę, a bezrobo-
cie skurczy się o 2mln. Kolejna trafna 

decyzja. Ordery, premie i najlepiej po 
pomniku za to. Dalej tolerujmy 600 
tys. armię urzędników, a będzie nam 
się żyło lepiej.
autor: Avertyn

5 lat bitwy o to czy narazić in-
stytucje i firmy na koszta ( poniesie je 
i tak w konsekwencji przeciętny poda-
tnik) czy nie powodować takich bez-
sensownych strat - No i bitwa prze-
grana! Innych problemów to juz 
w ogóle władze naszego kraju ani nie 
rozstrzygają ani nie rozwiązują... 
masakra
autor: kasia

To wina urzędników i to jastrzę-
bskich. Niech każdy sobie przejrzy 
dokumenty w swoim archiwum. Czy 
to z UM czy USC. Jeszcze w latach 
80. na pieczątkach widniała nazwa 
z łącznikiem. Można jedynie zapytać 

Ü

Ü
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kto wymyślił, aby pisać bez łącznika.
autor: Winni urzędnicy

Po pierwsze to trzeba usunąć 
słowo "Zdrój" z nazwy miasta! To zre-
sztą powinno zostać usunięte z chwi-
lą likwidacji uzdrowiska! Nie ma sen-
su dyskusja czy dywiz czy nie, trzeba 
"Zdrój" usunąć, bo wprowadza 
w błąd! W Polsce jest na tyle duży 
bajzel, ze takie rzeczy uchodzą, ale 
tak dalej być nie może - Zdrój to na-
zwa - określenie, nazwa, która powin-
na być zarezerwowana dla miast - 
uzdrowisk.
autor: mar

bzdurno-durno, wygrało bez kre-
ski a urzędasy w UM swoje. Pra-
cownicy w firmach dostaną po kie-
szeniach bo przeróbki wszystkiego... 
tacy bogacze w mieście rządzą to 
niech teraz płacą za burdel a szcze-
gólnie wielmożni radni. Ludzie, nie-
długo wybory, może wreszcie zmieni-
my tych niedojdów źle kierujących 
w naszym Jastrzębiu.
autor: Stasiek

Pamiętam czasy, gdy pisało się 
nazwę miasta z łącznikiem. Kto i na 
jakiej podstawie zaniechał właściwej 
pisowni? Na co liczyły władze miasta 
tyle czasu. Przy okazji zmiany piso-
wni powinno zlikwidować się "Zdrój" 
bo to miasto od lat nie ma nic wspól-
nego ze Zdrojem. Urzędników przy-
było tysiące a ciągle coś nowego 
wychodzi. Widać, jaki "Profesjonalny 
Urząd" mający nawet ISO ale tylko na 
papierze.
autor: Maria

Ü

Ü

Ü

Galeria Jastrzębie
Ul. Warszawska 2

tel. 32 476 39 88
www.francoferuzzi.pl

4 www.gazeta.jasnet.pl    gorący temat

Wasze komentarze

Wyraź swoją opinię na:

www.jasnet.pl



PLN

5www.jasnet.pl    reklama

2
35,29 m

Budynek B
MIESZKANIE

H
Piętro: 1,2

CENA

121 750.50 PLN

  24,30 m
    23,28 m

218,26 m
    29,45 m
    26,24 m

MIESZKANIE DWUPOKOJOWE H

MIESZKANIE TRZYPOKOJOWE D

2  4,59 m
    23,32 m

217,96 m
 29,24 m

211,31 m
    24,44 m

246,45 m

Budynek A
MIESZKANIE

D
Piętro: 2

CENA

NA DOBRY POCZĄTEK
             PREZENT    O WARTOŚCI

LUKSUSOWE MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

3 900,00 zł 

ODKURZACZ
SAMOSPRZĄTAJĄCY

Mieszkania Mieszkania 
Pod LasemPod Lasem

D . A . K . S P.  Z O . O .

„Mieszkania pod Lasem” usytuowane są w zachodniej 
części Pawłowic u zbiegu ulic Kruczej i Polnej. Doskonała 
lokalizacja zapewnia dogodny dojazd w stronę drogi 
krajowej DK81 oraz możliwość szybkiej komunikacji do 
pobliskich miejscowości: Wisła, Pszczyna, Żory, Cieszyn, 
Katowice. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się wyższe 
uczelnie, szkoły, przedszkola, sklepy oraz placówki 
bankowe. Bliskość terenów leśnych i łąk zapewnia 
możliwość odpoczynku i relaksu w wolnych chwilach.

160 252.50 
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Rozmawialiśmy. Były tutaj, że tak 
powiem ze strony pana prezydenta 

telefony odnośnie Jastrzębia, ale ja jestem 
osobą taką, która jak zaprasza gościa, to musi 
wziąć pełną odpowiedzialność za to, że ten 
gość zostanie godnie przyjęty. Nie byłem, nie 
mam tej pewności do końca, więc ta wizyta, na 
tych uroczystościach w Jastrzębiu w tym roku 
nie będzie (…).

Lepiej, żeby teraz pisano, że nie 
zaprosiliśmy prezydenta, niż później 

mieliby pisać, że został u nas obrzucony jajami. 
To dopiero byłby wstyd. 

ydarzenia z przełomu sierpnia i wrze-
śnia 1980 r. miały charakter spon-
taniczny. Brali w nich udział robotnicy 

wspierani przez mieszkańców Jastrzębia-
Zdroju. Nie było wtedy żadnego związku, ani 
innej organizacji, która pokierowałaby tym zry-
wem. Z tego względu powinno to być święto 
całego miasta, a przygotowania do niego na-
leżało przeprowadzić z odpowiednią powagą. 
Tak jak w przypadku różnych innych okazji 
o znacznie mniejszej randze, jakie miały tu 
miejsce, trzeba było powołać stosowny komitet 
organizacyjny, który zajmowałby się przygo-
towaniem obchodów i w skład którego weszliby 
przedstawiciele miasta pod patronatem nasze-
go głównego reprezentanta, czyli prezydenta 
Mariana Janeckiego. Ale władze Jastrzębia w 
organizacji uroczystości wyznaczyły sobie tyl-
ko drugorzędną, uzupełniającą rolę zosta-
wiając najważniejsze sprawy decyzyjne w rę-
kach Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” 
KWK „Zofiówka”. To oni zadecydowali, jakich 
gości zaproszą na tę uroczystość. W efekcie 
doszło do kontrowersyjnej sytuacji, gdzie na 
obchody, które powinny być jednymi z naj-
ważniejszych  w państwie, nie zostali zapro-
szeni jego najważniejsi przedstawiciele: Pre-
zydent RP Bronisław Komorowski, premier Do-
nald Tusk oraz człowiek-symbol wydarzeń 
z Sierpnia 80 na całym świecie – Lech Wałęsa.

rganizatorzy imprezy uważają, że mie-
szkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą nie 
okazać należytego szacunku naszej 

głowie państwa. Piotr Duda, Przewodniczący 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność” z siedzibą w Katowicach, na 
konferencji prasowej poświęconej obchodom 
30-lecia „Solidarności”, odpowiada:

 

Piotr Duda oraz rzecznik Śląsko-Dąbrowskiej 
„Solidarności” uchylali się od szczegółowych 
wyjaśnień, co dało podstawy do zaciekłej po-
lemiki na ten temat. Padało wiele komentarzy. 
Zaczęto zadawać sobie pytanie, na jakiej pod-
stawie stwierdzono, iż w naszym mieście nie 
można godnie przyjąć najważniejszej głowy 
w państwie? Szef „Solidarności” w kopalni „Zo-
fiówka”, Roman Brudziński, mówi otwarcie, że 
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 
„Solidarność”, odpowiedzialny za listę gości na 
tę uroczystość, bał się warcholskiego zacho-
wania mieszkańców Jastrzębia, a całą sprawę 
podsumowuje tak: 

Jednak na jakiej podstawie Brudziński wysuwa 
taką tezę? Polityk każdej rangi musi liczyć się 
z takim ryzykiem, a warto pamiętać, iż Jastrzę-
bie ma nie tylko przeciwników Komorowskiego 
ale i też Kaczyńskiego. Z czego więc wynika ta 
obawa co do uwłaczenia godności Pre-
zydenta RP? Skąd bierze się tak niska ocena 
przeciwników Bronisława Komorowskiego, 

skoro uważa się, że mogliby targnąć się na Ma-
jestat Rzeczypospolitej reprezentowanej 
w osobie jej Prezydenta? A może to Komoro-
wskiemu należało zostawić kwestię decyzji 
w sprawie przyjazdu do tak „awanturniczego 
miasta? Czy należy również obawiać się, iż Ja-
rosław Kaczyński zostałby obrzucony jajami 
z kolei przez jego przeciwników jeśli miałby się 
tu pojawić? Takich obaw organizatorzy obcho-
dów akurat nie wyrażają. 

 przypadku premiera Donalda Tuska, 
związkowcy zgodnie powtarzają, że 
nie dostał on zaproszenia, gdyż 

wcześniej, w innych przypadkach, na nie już 
trzykrotnie nie odpowiedział. Mimo tego zapro-
szenie go byłoby w dobrym tonie, a nie po-
jawiając się na tak ważnych uroczystościach, 
Donald Tusk, sam wystawiłby sobie nega-
tywną ocenę. Co do byłego prezydenta Lecha 
Wałęsy, Roman Brudziński wyjaśnił, iż NSZZ 
„Solidarność” nigdy nie wysyłała zaproszeń do 
związkowców. Jednak, czy Wałęsa to tylko 
działacz związkowy? To przecież żywy symbol 
tamtych wydarzeń, postrzegany tak na całym 
świecie. Za to nieoficjalnie mówi się, że na 
uroczystościach ma się pojawić Jarosław 
Kaczyński, aczkolwiek nikt nie potwierdza 
takiej informacji. Rzecznik prasowy Śląsko-
Dąbrowskiej „Solidarności” Wojciech Gumułka 
informuje, że do prezesa Prawa i Sprawie-
dliwości zaproszenia nie wystosowano. 
Grzegorz Matusiak z okręgowego zarządu PiS 
nie wie jeszcze, czy Kaczyński z własnej woli 
zapragnie przyjechać do Jastrzębia, ale nie 
wyklucza takiej ewentualności. Jak łatwo za-
uważyć, nikt nie przyznaje się do oficjalnego 
zaproszenia prezesa PiS, ale dziwnym 
sposobem nie zaproszono głównych jego 
przeciwników. W tej sytuacji mało prze-
konujące wydają się być argumenty, iż związek 
NSZZ „Solidarność” jest apolityczny do czego 
próbuje przekonywać Piotr Duda – Prezes 
Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

askakującą postawę przyjmują nato-
miast władze Jastrzębia-Zdroju, a więc 
osoby wybrane do tego, by nas repre-

zentować.  Jak podaje rzecznik Urzędu Mia-
sta, Katarzyna Wołczańska: 

 

Władze świadomie zrezygnowały z organizacji 
głównych obchodów i przyjęły drugorzędną 
rolę. Zapomniały tutaj o roli, jaką odegrało całe 
miasto w tamtych dniach i którego są 
reprezentantem, a  rzecznik Urzędu Miasta 
tłumaczy to tym, iż 

obec tego, czy 30. rocznica pod-
pisania Porozumień Jastrzębskich 
stała się autonomiczną, wewnętrzną 

uroczystością związkowców? A szkoda, bo 
udział najwyższych dostojników państwa na 

W

Z
Główne uroczystości pod pomnikiem 
Porozumienia Jastrzębskiego orga-

nizują: Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność” 
KWK „Zofiówka”. Decyzji o niezaproszeniu na 
obchody Prezydenta RP możemy nie ro-
zumieć, możemy się z nią nie zgadzać, ale mu-
simy ją uszanować. Nie byłoby dobrze, gdyby 
w naszym mieście miały być organizowane 
odrębne uroczystości, bo ta rocznica ma łą-
czyć a nie dzielić. Władze Jastrzębia-Zdroju są 
oczywiście otwarte na wizyty najwyższych 
władz państwowych, w tym Prezydenta RP. 

władze Jastrzębia nie chcą 
wchodzić w konflikt ze związkowcami i dlatego 
szanują ich wolę.

W

pewno zwróciłaby szczególna uwagę opinii pu-
blicznej w kraju i za granicą na te obchody, 
a tym samym przysporzyła miastu dobrej sła-
wy. Czy prezydent oraz władze Jastrzębia-
Zdroju nie powinny mieć wpływu na to, jak ono 
widziane jest przez Polaków? Czy nie należy 
zadbać o jego odpowiednią promocję, bo prze-
cież ta uroczystość jest najlepszym ku temu 
sposobem? Może dziwić, że władze miasta 
w tym wypadku przyjęły rolę bierną ustawiając 
się na dalszym planie. Trudno będzie zro-
zumieć wielu mieszkańcom, dlaczego w tej 
kwestii tak się dystansują i nie walczą o nasze 
dobre imię. Ciekawe jest to, iż najważniejsze 
decyzje dotyczące tej uroczystości, zapadły 
tak naprawdę w Katowicach. A przecież ta 
sprawa dotyczy wszystkich mieszkańców 
Jastrzębia i chyba wielu z nich nigdy nie pogo-
dzi się z tym, że my jako najbardziej zain-
teresowane miasto, a w szczególności jego 
władze nie mamy tutaj nic do powiedzenia. 

szędzie trafiają się jakieś mąci-
cielskie jednostki, ale przecież to nie 
one decydują o wizerunku całej spo-

łeczności. Tego typu zachowania powinny być 
marginalizowane, a normalne postawy brać 
górę. Gdyby było inaczej, to żaden polityk nie 
wychylałby się nigdy w obawie o swoją god-
ność i dobre imię. Zresztą tego typu nie-
bezpieczeństwo wpisuje się niejako w zawód 
polityka, gdzie każdy ma swoich zwolenników 
oraz przeciwników. Jednakże, czy to ma rzu-
tować na nas jako na mieszkańcach miasta 
i czy taki wizerunek jastrzębian powinien iść 
w świat? A może prezydent Komorowski nie 
ma już przeciwników w innych rejonach Polski, 
tylko u nas? 30. rocznica podpisania Poro-
zumienia Jastrzębskiego jest świetną okazją, 
by promować miasto, ale nam udało się za-
istnieć na czołówkach gazet jedynie w sensie 
negatywnym.

iczne komentarzach pokazują, iż kwestia 
zaproszeń podzieliła mieszkańców na 
zwolenników i przeciwników przyjazdu 

Bronisława Komorowskiego. Sonda, gdzie 
na prawie 1200 oddanych głosów aż 74% 
opowiada się za zaproszeniem Prezydenta 
RP, a zaledwie 18% twierdzi, że nie powinno go 
być na obchodach, mówi sama za siebie. 
Można mieć wątpliwości co do jej dokładności, 
ale na pewno ukazuje pewną tendencję wśród 
jastrzębian. Oczywiście pojawiły się głosy 
sprzeciwu, gdzie często podnoszony był 
argument, że miasto będzie musiało wydać na 
ten cel dodatkowe pieniądze. Jednak pre-
zydent przyjechałby do nas jedynie na kilka 
godzin, własnym środkiem transportu z własną 
ochroną i mylą się ci, którzy uważają, że taka 
wizyta będzie nas cokolwiek kosztować. Słaby 
również wydaje się argument mówiący, iż 
Jastrzębie-Zdrój to miasto, gdzie wygrał PiS, 
więc Bronisław Komorowski z PO nie powinien 
się tu pokazywać. Takie osoby chyba zapo-
mniały, że Prezydent RP jest prezydentem 
wszystkich Polaków wybrany w demo-
kratycznych wyborach. Z drugiej strony w prze-
ważającej części komentarzy pojawiało się 
słowo „wstyd”. Wielu jastrzębian dosłownie 
wstydzi się, że tu mieszka, że mamy takie wła-
dze oraz, że mówi się o nas w mediach jak o 
bandytach. Czy my na to zasługujemy? Czy ta 
grupa warchołów – jeśli w ogóle by się pojawiła 
na tych uroczystościach – ma tworzyć wize-
runek naszego miasta?
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Jastrzębie 
nie dla 

Prezydenta RP

 A(18%)     B(5%) C(74%) D(4%)

Czy prezydent 
RP B. Komorowski 
powinien wziąć 
udział 
w obchodach 
30 rocznicy 
Porozumień 
Jastrzębskich?

A. Nie powinno go na nich być
B. Może być, ale nie musi
C. Tak, zdecydowanie powinien
D. Nie mam zdania
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alvic
investmentai Twoje miejsce za miastem

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 
156 m2 + 20 m2 garaż

Cena za m2: 
2 200,00 zł z działką

OSIEDLE “RYCERKA”

www.alvic.pl
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Jest nam niezmiernie miło towarzyszyć Państwu w podjeciu tak 

ważnej decyzji, jaką jest zakup własnego domu. W porównaniu do 

wysokich czynszów płaconych w wielkich blokach utrzymanie 

własnego domu jest tańsze. Jest tak dlatego, że do ich budowy 

używamy tradycyjnych, solidnych materiałów i stosujemy energo-

oszczędne rozwiązania. Mamy nadzieję,że nasza oferta zaspokoi 

Inwestycja w Jastrzębiu-Zdroju

Bzie Zameckie, ul.Rycerska

Ul.Północna 30
44-335 Jastrzębie Zdrój 

tel.: 32 47 64 483, 
tel. kom.: 508 041 003 

fax.: 32 47 61 269
mail: biuro@alvic.pl

OSIEDLE “SŁONECZNE”
nowa inwestycja w Jastrzębiu-Zdroju

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 
102 m2 + 18 m2 garaż

Cena za m2: 
2 300,00 zł z działką

Bzie Zameckie przy ulicy Sportowej 
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 Jastrzębiu wszelkie inwestycje   pro-  
wadzi i nadzoruje Wydział Infra-W struktury Komunalnej i Inwestycji 

Urzędu Miasta, którym kieruje naczelnik Maria 
Pilarska. I to do tej komórki organizacyjnej 
kierowane są zazwyczaj wszelkie pretensje 
i ponaglenia jeśli chodzi o przyśpieszenie wy-
konywanych robót. Chyba największe zain-
teresowanie mieszkańców budzi budowa no-
wego mostu nad rzeką Gmyrdek. Obiekt ten 
znajduje się w dość newralgicznym miejscu 
i ważnym szlaku komunikacyjnym, a objazdy 
utrudniają życie nie tylko mieszkańcom
Jastrzębia. 

Denerwują się kierowcy, właściciele 
firm, czyli wszyscy, dla których wyłączenie 
dróg z użytkowania jest istotnym problemem. 
Wielu zadaje sobie pytanie: Dlaczego to tak 
długo trwa i czy Urząd Miasta podchodzi z na-
leżytą starannością do przeprowadzenia tych 
inwestycji? Wszak tempo ich wykonania jest 
nie mniej ważne niż poprawność pod wzglę-
dem technologicznym. 

Miasto, które zleca remont, czy inne 
inwestycje, musi działać w oparciu o ustawę 
o zamówieniach publicznych, która ściśle okre-
śla zasady postępowania w tego typu 
przypadkach. O tym, kto będzie wykonywał da-
ną inwestycję decyduje przetarg, a nie „widzi-
misię” urzędników. Dopiero wtedy firma może 
rozpoczynać prace. „Sama procedura przetar-
gowa na podstawie obecnego prawa o zamó-
wieniach publicznych jest przewlekła, czego 
najlepszym przykładem jest sprawa hali wido-
wiskowo-sportowej. W tym przypadku konie-
czne było rozpatrzenie odwołań firm, co 
znacznie przedłużyło termin rozpoczęcia reali-
zacji” - mówi pani Maria Pilarska. 

Czy jednak w procedurze przeta-
rgowej zleceniodawca, czyli miasto, bierze pod 
uwagę czynnik czasowy? „Tak, określamy 
czasookres, w którym ma być wykonane zada-
nie. Przy czym musimy liczyć się z reżimem 
technologicznym. To znaczy, że niektóre prace 
nie mogą być wykonane wcześniej niż prze-
widują to odpowiednie normy budowlane” – 
wyjaśnia naczelnik. W magistracie tłumaczą 
ponadto, że kryterium ceny (najtańsza oferta) 
ma decydujące znaczenie przy wyłanianiu 
zwycięzców przetargu. „Dzieje się tak zgodnie 
z ustawą o zamówieniach publicznych. Zgo-
dnie z prawem musimy wybrać najtańszą ofer-

tę, chyba że zostanie unieważniona ze wzglę-
du na braki formalne. Wówczas wygrywa kolej-
na firma” – mówi rzecznik jastrzębskiego magi-
stratu Katarzyna Wołczańska. 

Sprawa mostu prowadzącego z Ja-
strzębia do Ruptawy i dalej do Cieszyna wzbu-
dza duże zainteresowanie. Mieszkańcom bar-
dzo doskwiera wyłączenie tego obiektu z użyt-
kowania. Został zamknięty pod koniec kwie-
tnia. Jednak naczelnik Pilarska nie pozostawia 
złudzeń i trzeba liczyć się z tym utrudnieniem 
aż do końca listopada i nie można skrócić tego 
terminu. „Budowa nowego mostu w miejscu 
starego to jest bardzo poważna inwestycja. 
Demontaż starego i budowa całkowicie no-
wego trwa dwa razy dłużej niż budowa nowego 
w nowym miejscu. Przez dwa miesiące robo-
tnicy borykali się z demontażem starego obie-
ktu. Usuwając fundamenty przekonali się, że 
w wodzie znajdują się bardzo duże ilości stare-
go betonu, który najprawdopodobniej stanowił 
stabilizację nienośnych gruntów. Trzeba było 
usunąć te pozostałości z koryta rzeki. Poza tym 
w maju br. miały miejsca intensywne opady 
deszczu, które utrudniały prace. Most ten 
składa się z jednego przęsła. Grunt, na którym 
trwa budowa jest mało stabilny. Konieczne sta-
ło się osadzenie w gruncie 20 pali żelbetowych 
o długości 9 m i średnicy 60 cm pod każdy przy-
czółek (razem 40), aby umocnić podłoże. Obe-
cnie zabetonowano przyczółki, które będą 
utrzymywać płytę drogi. Budowy nie można 

wykonać wcześniej, gdyż podczas robót 
betonowych konieczne jest dotrzymanie 
reżimu tzw. dojrzewania betonu i niemożliwe 
jest przyspieszenie tego procesu z uwagi na 
wytrzymałość betonu”. 

Na każdej budowie trzeba liczyć się 
z nieprzewidywalnymi sytuacjami, które mogą 
zaskoczyć wykonawców. Przeprowadzenie 
rzetelnych, a nie tylko powierzchownych 
ekspertyz z pewnością ułatwiłoby prace. Było 
już tak w przypadku hali widowiskowo-spor-
towej, kiedy okazało się, że ze względów bez-
pieczeństwa konieczne stało się wprowa-
dzenie korekt do wcześniejszych założeń. 
Spowodowało to dodatkowe koszty. Trudno 
jest przecież inspektorowi z Wydziału Infra-
struktury Komunalnej i Inwestycji naocznie 
stwierdzić, czy np. w rzece, gdzie ma być budo-
wany most nie zalegają duże ilości starego 
betonu sprzed 50 lat, a filar podtrzymujący kon-
strukcje hali posiada odpowiednią strukturę. 

Nie mniej uciążliwe dla mieszkańców 
są drobne usterki drogowe. Niejedna dziura 
w drodze spędza sen z powiek kierowcom. Na-
czelnik Maria Pilarska zapewniła, że tzw. 
remonty cząstkowe są wykonywane na bie-
żąco. „Oprócz tego prowadzone są roboty re-
montowe dróg poprzez wykonanie nowych na-
wierzchni asfaltobetonowych np. ul.: Zdźiebły, 
Gospodarska, Równoległa, Wielkopolska 
(obok Przedszkola nr 6), Boża Góra Prawa, 
Gagarina, Fredry, odnoga al. Piłsudskiego i in-

ne. Zdarza się, że niektóre firmy wybrane w po-
stępowaniu przetargowym działają opieszale 
i spóźniają się z wykonaniem powierzonych 
zadań. Jeżeli jednak jakaś firma ociąga się 
z wykonywaniem robót, co się czasem zdarza, 
to otrzymuje karę finansową zgodnie z umową. 
Na ogół jest to mobilizujące do pracy” - mówi. 

Są też inwestycje współfinansowane 
przez Unię Europejską, która nakłada ramy 
czasowe ich wykonania. Tutaj nie opłaca się 
być spóźnialskim, bo można po prostu stracić 
pieniądze i gminy na ogół pilnują aby nie 
przekroczyć terminów. 

Wydawałoby się, że szybkie wybu-
dowanie mostu, czy modernizacja drogi jest do 
zrobienia. Jednak konieczność przepro-
wadzenia procedury przetargowej powoduje 
spowolnienie ich wykonania. Dziwne jest też 
to, że w Polsce – jak wyjaśniają w Urzędzie 
Miasta – kryterium ceny przeważa o wyborze 
takiego, a nie innego oferenta. I jest to narzu-
cone przepisami ustawy o zamówieniach 
publicznych. Dochodzi nawet do tego, że nie-
rzetelny wykonawca, spóźniający się z wy-
konaniem robót, może przystępować do ko-
lejnych przetargów i dalej.... pracować w śli-
maczym tempie. „Niestety, takiego nie-
solidnego wykonawcy nie można wyeli-
minować z następnych przetargów, chyba że 
jest prawomocny wyrok sądu stwierdzający, iż 
wykonawca naraził z własnej winy inwestora 
na straty. Osobiście takich wyroków nie znam” 
- wyjaśnia naczelnik Maria Pilarska. 

Mieszkańcom pozostaje uzbroić się 
w cierpliwość i czekać, bo przecież każda 
inwestycja,modernizacja, czy budowa ma swój 
koniec, to tylko kwestia czasu. Wcześniej czy 
później problemy komunikacyjne Jastrzębia 
odejdą w niepamięć. Wszystko wskazuje na to, 
że przepisy związane z realizowaniem 
inwestycji na pierwszym miejscu stawiają w 
naszym kraju cenę usługi. Jest ona ważnym, 
ale nie jedynym czynnikiem, którym należy 
kierować się przy wyborze oferenta. Być może 
wtedy dałoby się pewne rzeczy zrobić szybciej 
przy zachowaniu odpowiednich norm 
technologicznych.

Gołym okiem widać, że w naszym mieście przeprowadzane jest wiele inwestycji. Z jednej strony to dobrze, bo mieszkańcy 
otrzymają nowe drogi, mosty, chodniki, parkingi, a z drugiej – mamy do czynienia niemalże z paraliżem komunikacyjnym. 
Ci, którzy potrzebują szybko przemieścić się z jednego końca miasta na drugi, tracą cierpliwość. Wielu mieszkańcom 
nasuwa się pytanie:
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GratisGratis
www.dagrasso.pl/jastrzebie_zdroj

szczegóły w lokalu

www.mozaika-luxor.plwww.mozaika-luxor.pl

SALON FIRMOWY PRODUCENTASALON FIRMOWY PRODUCENTA

Salon Jastrzębie-Zdrój ul. Pszczyńska 186, tel. 32 469 13 36Salon Jastrzębie-Zdrój ul. Pszczyńska 186, tel. 32 469 13 36

Kompleksowe
wyposażenie

łazienek

Kompleksowe
wyposażenie

łazienek

- mozaika: szklana
                      metalowa
                      z marmuru i trawertyny
                      szklana brokatowa
                      z płytek ceramicznych
- cokoliki
- stopnice
- listwy dekoracyjne 

- mozaika: szklana
                      metalowa
                      z marmuru i trawertyny
                      szklana brokatowa
                      z płytek ceramicznych
- cokoliki
- stopnice
- listwy dekoracyjne 

 Czy tego nie da się zrobić szybciej?
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Na ogół nie narzekam, bo cieszą 
mnie nowe inwestycje i modernizacje 
w naszym mieście, ale ten most to ja-
kaś kpina. W pół roku można wybu-
dować wiele kilometrów dróg szy-
bkiego ruchu, a oni 10 metrów mostu 
nie potrafią... Dwukilometrowy most 
Golden Gate budowano 4 lata, a tu 
parę metrów i trwa to miesiącami.
autor: Gała

Pani Pilarska nie ma pojęcia 
o nowych technologiach. Gdyby tak 
pracowała na zachodzie to już by 
dawno siedziała na zasiłku.
autor: Tekla

Mamy w Polsce ~700 tysięcy 
pracowników administracji. Od 1990 
roku do 2007 ten rak państwa urósł 
o 270 % przy wzroście PKB per capita 
tylko o 20%. Same wypłaty pochła-
niają rocznie ~45 miliardów PLN 
z kieszeni podatnika. Jeżeli doliczy-
my do tego koszty utrzymania 
stanowisk pracy to może okazać się, 
że połowa dochodów państwa po-
chłania ten biurokratyczny moloch. 
Przy takim marnotrawieniu publi-
cznego grosza nie może wystarczyć 
na sprawy najważniejsze. Chory kraj.
Każdy urzędnik wie: Jeżeli masz etat 
w urzędzie na czas nieokreślony nie 
musisz się martwić o pracę. Możesz 
pracować do emerytury. W razie re-
strukturyzacji przeniosą cię do innego 
wydziału gdzie nadal nic nie będziesz 
robić.
autor: Więcej biurokracji!!!

Ü

Ü

Ü
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Chińczycy by im taki mostek 
gotowy helikopterem przywieżli, i wy-
mienili by go w 2 tygodnie. A ul 
11Listopada? Asfalt zwineli i co? 
Codzień patrze ... nikogo niema albo 
kręcą się jakby nie wiedzieli co się 
stało. Ten kraj to porażka jakaś...
autor: MADE_IN_POLAND

Spróbujcie zobaczyć jakiegoś 
robotnika na jastrzębskich budowach 
po godzinie 13.00 i czemu się dziwić, 
najpierw się dopuszcza firmę do prze-
targu, a po jego wygraniu taka firma 
szuka pracowników. Przeważnie sa 
to ludzie z ulicy, niemający o niczym 
pojęcia. Pracują miesiąc, po braku 
wypłaty porzucają pracę, przychodzą 
następni itd. Kadra inż. - tech. to prze-
ważnie ludzie wynajmowani, a na sta-
łe zatrudnieni lub powiązani z UM lub 
lokalną władzą. I tak jakoś leci, wszy-
stko niby z zachowaniem litery prawa 
a tak naprawdę to wielki kicz.
autor: nina

niech sie niezasłania przetargami 
bo w nich wpisuje się określone wy-
magania. Nieszło zbudować baj-
pasa? Trochę pomyśleć a jak z tym 
jest problem to sie kogoś poradzić.
autor: aga

Jakby wydział infrastruktury za-
trudniał inżynierów i architektów za-
miast polonistek i socjologów to nie 
było by problemów z opóźnieniami 
i inwestycje byłyby dobrze przygo-
towywane i doglądane. Jednak u nas 
lepiej zatrudnić znajomą przedszko-
lankę, a nasi fachowcy niech budują 
w Wlk. Brytanii i Irlandii.
Co do mostu, to ja się pytam ile wziął 
projektant za projekt tego mostu, sko-
ro nawet nie był na miejscu sprawdzić 
warunków?? Grubymi nićmi to wszy-
stko szyte. A ten miesiąc na wybu-

rzenie kładki to już nie wiem skąd się 
wziął. Skoro taki mocny był to wido-
cznie nadawał się do eksploatacji. No 
chyba, że robotnicy dostali do ręki 
tylko młotek i majzel. Jeśli urzędni-
kowi firma może wmówić, że ułożyła 
nową kostkę brukową (tak jak na Leś-
nej) to można i wmówić, że w Gmy-
rdku znaleziono okręt podwodny 
z czasów napoleońskich. W UM ły-
kają jak pelikany. Ważne, żeby na pa-
pierze się zgadzało.
autor: WWR

Tempo budowo prac nad mostem 
jest zasłoną dymną dla ceny, którą 
zapłacimy. Cena jest wysoka i jakoś 
muszą usprawiedliwić ją, że praca 
jest skomplikowana i długo będzie 
trwać. A tak naprawdę na budowie nie 
wiele się dzieje.
autor: Babinicz

super że się remontuje stare 
mosty ale dlaczego nie ma nor-
malnego objazdu, nawet w Cie-
szynie przy remoncie mostu na 
drodze wjazdowej do miasta jest 
objazd tuż obok,gdyby ta pani 
musiała jeździć parę razy dziennie jak 
inni śmiertelnicy to objazd by był tuż 
obok.
autor: ?

Remont 11 Listopada: pierwszy 
dzień od rozkopania ulicy z obu jej 
końców tak żeby utrudnić wjazd. W 
drugi dzień blokowano ciężarowkami 
wjazd na ulice, a w trzeci dzień 
władze miasta wysłali straż miejska 
żeby wyłapala jeszcze tych ktorym 
się udało przejechać. Na ulicy 11 Li-
stopada dziala ponad 40 firm, które 
płacą podatki na utrzymanie wielce 
dostojnych i niezmiernie ważnych 
biurokratów naszego urzędu.
autor: ONKI

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Pani Pilarska kompletnie na 
drogownictwie się nie zna. Tyle pie-
niędzy zostało zmarnowanych na in-
westycje drogowe, a wystarczyło tro-
chę pomyśleć albo pojeździć po Ja-
strzębiu. Brak osobnego pasa do 
skrętu w prawo z Al.Piłsudskiego na 
ul.Mazowiecką to szczyt niewiedzy, 
a przecież tyle miejsca tam jest żeby 
zrobić dodatkowy pas, a tak trzeba 
nieraz czekać 4; 5 kolejek, żeby zje-
chać na Mazowiecką. Bzdurne rondo 
na Wrocławskiej, nieskoordynowane 
światła koło Kauflandu, niby inte-
ligentne światła na Zofiówce, które 
np. o godz.2.00 w nocy załączają się 
jak chcą przy kompletnym braku pie-
szych. Jak już się robi remont, to trze-
ba pomyśleć przyszłościowo, bo oso-
bne pasy skrętu to podstawa, a miej-
sca na kilkanaście metrów dodatko-
wego pasa w mieście mamy wystar-
czająco.
autor: fan pani Pilarskiej

Wiele razy obserwowałem praco-
wników budujących tą kładkę .Hehe 
chłopcy mają płacone za godziny 
więc sie nie spieszą. Dużo tam gadki 
i żarcików. Piwko walą w miejscach 
bezpiecznych. No i interes się kręci. 
A nasz historyk polityk wszystko łyka. 
W myśl- Zastałem Jastrzębie dre-
wniane zostawię murowane. Proszę 
obywateli, żeby już na niego nie gło-
sowali. Niech uczy historii w szkole bo 
na polityka, który potrafi kierować 
100-tyś miastem zupełnie sie nie 
nadaje.
autor: Bolek
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Wasze komentarze

15 sierpnia...
W Domu Zdrojowym odbył się kolejny 
koncert z cyklu „Jastrzębskie lato mu-
zyczne”. Tym razem przed publiczno-
ścią wystąpiła m.in. Iwona Węgro-
wska.

90-ta rocznica „Bitwy Warszawskiej”, 
Święto Wojska Polskiego oraz Ko-
ścielna uroczystość Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny były ele-
mentami jednoczącymi i skłania-
jącymi jastrzębian do wspólnego feto-
wania, podniosłego dnia 15 sierpnia. 

16 sierpnia...
W późnych godzinach wieczornych 
doszło do tragicznego wypadku na 
kopalni „Jas-Mos”, w którym zginęło 
dwóch górników.

17 sierpnia...
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w nowo wydawanych dokumentach 
nazwa naszego miasta będzie pisana 
z łącznikiem. 

18 sierpnia...
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim 
wydał orzeczenie o przydatności do 
spożycia wody, pochodzącej ze źró-
deł zlokalizowanych na terenie na-
szego miasta.

18 sierpnia...
Podczas obchodów 30. rocznicy 
podpisania Porozumień Jastrzę-
bskich zabraknie Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego, który nie 
został zaproszony.

19 sierpnia...
Policjanci zatrzymali dwóch mę-
żczyzn, którzy podejrzani są o kra-
dzież sprzętu elektronicznego na 
szkodę mieszkańca Jastrzębia wa-
rtości 3500 złotych. 

22 sierpnia...
Słoneczne, niedzielne popołudnie 
umilił zgromadzonym w Parku Zdro-
jowym zespół Dzień Dobry oraz Teatr 
Muzyczny Hals z Gdyni.

23 sierpnia...
Fani kina niezależnego po raz kolejny 
spotkali się w „Masnówce”. Tym ra-
zem podczas „Poniedziałków fil-
mowych” wyświetlono obraz Huberta 
Gutkowskiego - „Konsumenci”. 

24 sierpnia...
Dotarła do nas tragiczna informacja o 
utonięciu 16-letniej dziewczynki córki 
naszego pracownika z kopalni Zofió-
wka. Dziewczynka była uczestniczką 
kolonii w Słonecznym Brzegu w Buł-
garii. 

24 sierpnia...
Odbyła się trzecia już edycja Ja-
strzębskiej Konfrontacji Brzmień – 
serii koncertów organizowanych 
przez JAMę - Jastrzębską Alternaty-
wę Młodzieży Aktywnej.

Wyraź swoją opinię na:

www.jasnet.pl

WYDARZYŁO SiĘWYDARZYŁO SiĘ

Tomasz Sekmistrz
DH “KŁOS”
ul. Kościuszki 2
44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel. 508 765 363 



Jedną z osób, która postanowiła zadbać o le-
pszy, bardziej postępowy wizerunek Polski i 
Jastrzębia-Zdroju na arenie międzynarodowej, 
była pewna czytelniczka JasNetu. Mimo po-
wtarzanych jak mantra ostrzeżeń, że o fizjologii 
nie wypada mówić głośno, ta odważnie za-
dzwoniła do redakcji portalu i zasugerowała, że 
Jastrzębie ma ogromny problem z szaletami 
miejskimi. Pani - bo taki pseudonim został jej 
nadany w strachu przed represjami ze strony 
konserwatystów – opowiedziała dziennika-
rzom JasNetu o swoich zagranicznych podró-
żach. W miastach Europy Zachodniej problem 
fizjologii nie istnieje – prawdopodobnie ludzie 
mówią o nim na tyle otwarcie i na tyle głośno 
wypowiadają swoje roszczenia dotyczące bu-
dowy szaletów publicznych, że te rosną na uli-
cach jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Nie-
stety w Jastrzębiu jest dokładnie odwrotnie. 
Publicznych toalet jest jak na lekarstwo. To ja-
wne spychanie na margines ludzi starszych, 
którzy mogą mieć problemy z wypróżnianiem 
się. Lub na przykład osób, cierpiących na scho-
rzenie tak straszne, lecz dość rzadkie, jak diar-
rhoea, powszechnie znane jako rozwolnienie. 
A ktoś, kto niespodziewanie znajdzie się w po-
trzebie? Mandat przysługujący za wypró-
żnianie się w miejscach publicznych to aż 50zł!

Na szczęście, według informacji 
udzielonych JasNetowi przez Jastrzębski 
Zakład Komunalny, kilka toalet publicznych w 
Jastrzębiu-Zdroju istnieje. Na przykład usy-
tuowany wśród zieleni Parku Zdrojowego sza-
let przy ul. Witczaka. Świetna lokalizacja nie-
stety nie jest w stanie wynagrodzić pewnych 
niedociągnięć samego w sobie lokalu. Bielony 
kilka dobrych lat temu budynek, obecnie od-
strasza swoim wyglądem. Kolejny szalet znaj-
duje się w Jarze Południowym, przy ul. Mało-
polskiej. Też nie wygląda najlepiej, jednak tru-
dy wypróżniania się w niedogodnych wa-
runkach, wynagrodzi nam wykwalifikowana 
kadra. Opiekująca się toaletą osoba często 
włącza muzykę, którą słychać i na zewnątrz 
szaletu – z tego właśnie on słynie. Jedna z ja-
strzębskich toalet publicznych umiejscowiona 
jest także na Cmentarzu Komunalnym. Kolejne 
przy targowiskach miejskich: przy ul. Arki Bo-
żka oraz na os. 1000-lecia. Według informacji 
JZK przy ul. Północnej również znajduje się to-
aleta – jednak jednemu z fotoreporterów Jas-
Netu udało się odkryć zaskakujący fakt, że jest 
to szalet-widmo.

Toalet miejskich utrzymywanych 
przez Miasto Jastrzębie-Zdrój jest więc sześć – 
tak przynajmniej wynika z informacji dostar-
czonych JasNetowi przed dyrektora JZK, Pana 

Marka Krakowskiego, który zaznacza także, że 
„Nadmienić należy, iż oprócz szaletów ad-
ministrowanych przez Jastrzębski Zakład Ko-
munalny ogólnodostępne ubikacje funkcjonują 
także we wszystkich sklepach wielko-
powierzchniowych, galeriach, jak również 
w pasażach mieszczących się pod Al. Piłs-
udskiego”. Pomimo tego, na pytanie dotyczące 
powodu tak małej ilość toalet publicznych w Ja-
strzębiu, ten sam Pan odpowiada bardzo dy-
plomatycznie: „Do tej pory Jastrzębski Zakład 
Komunalny nie spotkał się z wnioskiem do-
tyczącym konieczności budowy dodatkowych 
szaletów miejskich” – warto może byłoby więc 
skierować się ze skargą na ten temat nie do 
JasNetu, a do JZK? Tym bardziej, że, według 
informacji udzielonych przez Pana Krako-
wskiego, „Decyzje dotyczące lokalizacji sza-
letów miejskich, jak wszelkich innych obiektów 
użyteczności publicznej, podejmuje Urząd 
Miasta na uzasadniony wniosek strony zain-
teresowanej”.

Mimo wymagań, jakie mają mie-
szkańcy Jastrzębia i obowiązku zaspokajania 
ich przez miasto, może warto porzucić ostry 
ton i pogodzić się z ilością publicznych sza-
letów w Jastrzębiu. Przecież – choćby według 
słów Pana Marka Krakowskiego – z toalety mo-
żna skorzystać także w galeriach handlowych. 
Również niektóre restauracje umożliwiają 
skorzystanie z toalety – i to nie tylko swoim 
klientom – za drobną, symboliczną opłatą zło-
tówki lub dwóch… Zawsze też można zadbać 
o swoje potrzeby fizjologiczne w domu. Roz-
wiązań jest wiele, a dla JZK jeden szalet pu-
bliczny to średnio koszt 1870zł miesięcznie. 
W końcu zapłacić trzeba za obsługę szaletu, za 
środki czystości, wodę, kanał, energię ele-
ktryczną, a od czasu do czasu także „naprawy 
bieżące”. Być może pieniądze te mogłyby być 
przeznaczone na inne, istotniejsze nieco, 
potrzeby jastrzębian? Jedna skarga to mało - 
w przestrzeni publicznej Jastrzębia dysputa 
o szaletach nie jest zbyt żywa. Warto może 
byłoby więc pogodzić się z faktem niewielkiej 
ilości toalet publicznych w Jastrzębiu i sko-
rzystać z tych oferowanych przez inne firmy 
i lokale. Najbardziej uczęszczany odcinek głó-
wnej ulicy miasta – Alei Piłsudskiego - ciągnący 
się od przystanku „Pawilony” przy ul. Wielko-
polskiej aż do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 
ma zaledwie dwa kilometry, a według nie-
oficjalnych obliczeń, istnieją tam aż cztery 
miejsca, w których można załatwić swoje po-
trzeby fizjologiczne – i to całkowicie za darmo.

Każdego dnia nasze życie codzienne utwierdza nas w przekonaniu, że wszyscy ludzie mają własne 
potrzeby fizjologiczne. Warto nadmienić tu nie tylko o potrzebie snu, pragnieniu, czy głodzie. Bardzo 
ważną rzeczą jest także, kłopotliwa nieco, kwestia wypróżniania się. Jednak dość już traktowania 
ekskrementów jako tematu tabu! Co bardziej postępowi obywatele wciąż narzekają, że Polska to 
„ciemnogród” – pora to zmienić i rozpocząć otwartą, liberalną dyskusję na ów zakazany, jak dotąd, 
temat i wyzbyć się „łatki” wstydliwego i konserwatywnego kraju!

PROBLEM Z SZALETAMI?

11www.jasnet.pl    młodzi piszą
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zień później Małysz w Vancouver ska-
kał po srebro. - Mariusz, chodź na rece-Dpcję, tam jest telewizor, będzie można 

w spokoju obejrzeć Adama - powiedział, 
widząc jak gorączkowo autor tego tekstu po-
szukuje kontaktu z Kanadą. I tak oglądaliśmy 
we dwójkę, rozmawiając o sporcie. Potem było 
pamiętne srebro i radość do upadłego w całym 
Mielnie. A następnego dnia kąpiel w lodowatym 
Bałtyku.  Po powrocie do Jastrzębia należało 
rzucić się do komputera, aby spytać „wujka 
google” o tego człowieka... Krzysiu okazał się 
być słynnym Krzysztofem „Kurasiem” Micha-
łowskim, o którym wie każdy szanujący się 
polski znawca sportu z lat osiemdziesiątych. 
Wtedy polski boks znajdował się na naj-
wyższym światowym poziomie. Michałowski 
był dwukrotnym zwycięzcą ogromnie wówczas 
prestiżowego Turnieju im. Feliksa Stamma 
oraz triumfatorem cieszących się niezmiernie 
wysoką rangą zawodów TSC w Berlinie. 
Jednym z symboli dawnego bokserskiego 
GKS Jastrzębie. Człowiekiem, który jak równy 
z równym bił się z Pawłem Skrzeczem. 
Pięściarzem reprezentującym Polskę w wal-
kach z Niemcami z NRD i RFN, Sowietami, 
Bułgarami, Kubańczykami i Bóg wie kim 
jeszcze. Krzyżował rękawice z najlepszymi. 
Pod koniec lat osiemdziesiątych to nie Andrzej 
Gołota sparował z nieznanym bokserem z Ja-
strzębia, ale wielki Krzysztof Michałowski miał 
za przeciwnika bardzo obiecującego szcza-
wika z Warszawy. Pisano o nim w najbardziej 
prestiżowych gazetach sportowych. Wywiad 
z Krzysztofem Michałowskim zdobił pierwszą 
stronę „Przeglądu Sportowego”. W prasie 
bokserskiej absolutna gwiazda. Gdy z nie swo-
jej winy wpadł w kłopoty, wstawił się za nim 
w Senacie sam Andrzej Person. Wszystkie te 
fakty wystarczą do zbierania szczęki z podłogi 
ze wstydu, że się o nim nic nie wiedziało.

rzysztof Michałowski urodził się we 
Włocławku 25 czerwca 1955 roku. Do Kczwartego roku życia mieszkał z ro-

dzicami w tym mieście. Później cała rodzina 
przeniosła się do niewielkiej osady obok 
miasteczka Kowal, gdzie dziadek zapisał 
Michałowskim w spadku gospodarstwo. O do-
bytek należało dbać, zatem dorastający 
Krzysztof musiał ciężko harować w polu. Miał 
wprawdzie bardzo liczne rodzeństwo, ale... 
żadnego brata. Same siostry. Stąd był dla ojca 
jedyną prawdziwą pomocą. W wieku piętnastu 
lat postanowił spróbować sił w sporcie. 
Wcześniej grywał w piłkę nożną, ale jego pra-
wdziwą pasją okazał się boks. Szybko trafił do 
Startu Włocławek, gdzie doceniono tężyznę 
fizyczną młodego człowieka, nawykłego do tru-
dnej pracy w polu. Miał charakter i był uparty. 
Aby dotrzeć na trening Startu, musiał najpierw 
przejść trzy kilometry ze swojej wsi do Kowala. 
Stamtąd autobusem jechał pół godziny do Wło-
cławka. Następnie z przystanku kolejne dwa 
kilometry piechotą do siedziby klubu. Tylko po 
to, aby trenować. Dziś, gdy dzieciaki są dowo-
żone na zajęcia przez rodziców, wydaje się to 
wręcz niewyobrażalne. Na dodatek mógł tre-
nować tylko zimą, gdyż latem ojciec zaganiał 
go na pole. Tracił tym samym cenne lata wcze-
snej młodości, gdy każdy bokser uczy się tech-
nicznych podstaw tego sportu. Próbował to 
nadrobić katorżniczą pracą w późniejszym 
okresie, dzięki czemu osiągnął naprawdę spo-
ro. Pytaniem pozostaje, do czego mógłby 
dojść, gdyby zamiast orki w polu mógł normal-
nie trenować...

ierwszą oficjalną walkę stoczył dopiero 
w wieku 21 lat. W barwach Startu Pwalczył z niejakim Sobczykiem z Gwar-

dii Koszalin. Przegrał. Był 16 maja 1976 roku. 
Wtedy jeszcze w wadze średniej, ale po kilku 
tygodniach przeszedł do półciężkiej (do 81 kg). 
Pojawił się problem. Albo zostanie bokserem 
na poważnie, albo będzie bił się od czasu do 
czasu, gdy nie będzie pracy w polu. Postanowił 

opuścić rodzinny dom (co zostało mu wyba-
czone dopiero po największych sukcesach) 
i pojawił się w Górniku Zagórze, klubie z So-
snowca. Trafił tam wraz ze swoim kolegą 
z Włocławka, Leszkiem Czarnym. Po kilku 
udanych występach w Mistrzostwach Śląska 
uwagę na młodych włocławian zwrócił trener 
Czesław Caputa z GKS Jastrzębie. W ten spo-
sób jesienią 1976 roku obaj pojawili się w Ja-
strzębiu Zdroju. Był to strzał w dziesiątkę. Wraz 
z nimi do naszego miasta trafiło jeszcze dwóch 
innych bokserów Startu: Zbigniew Rudziński 
i Krzysztof Politkowski. Pięściarze z Kujaw 
szybko zadomowili się w nowym miejscu. Tak 
rozpoczęła się piękna ringowa przygoda Krzy-
sztofa Michałowskiego z GKS Jastrzębie, która 
trwała do późnych lat osiemdziesiątych. Bo-
ksował w lidze i w turniejach międzynaro-
dowych. Jako jastrzębianin i jako Polak.

egenda „Kurasia” powstała głównie 
dzięki słynnemu trenerowi Antoniemu LZygmuntowi, o którym każdy dawny 

jastrzębski bokser wypowiada się z wręcz na-
bożnym szacunkiem. To Zygmunt pomagał Mi-
chałowskiemu nadrobić stracony czas. A sam 
przydomek „Kuraś”? Nadano mu go podobno 
jeszcze we Włocławku. Głównie ze względu na 
to, że „potrafił wszystko załatwić”, co upoda-
bniało go do bohatera kultowego serialu „Pol-
skie drogi”. Ksywka szybko przyjęła się w śro-
dowisku bokserskim i w ten sposób Micha-
łowski stał się „Kurasiem”. Dziś z uśmiechem 
wspomina czasy, gdy podczas jednego z wyja-
zdów do NRD załatwiał stolik w prestiżowej 
restauracji za pomocą deficytowego towaru na 
wschodnioniemieckim „rynku”, jakim były ko-
sze wiklinowe.

oksował do trzydziestego trzeciego roku 
życia, czyli do 1988 roku. Taki był limit. BWładze Polskiego Związku Bokser-

skiego, które chętnie przedłużały „amatorską 
karierę” zawodnikom Gwardii Warszawa, na 
pięściarzy spoza stolicy patrzyły niechętnie. 
W latach 1976-1988 Krzysztof Michałowski 
zdobył praktycznie wszystko, na co pozwalały 
mu umiejętności i... Warszawa, która jednym 
ułatwiała karierę, a innym niespecjalnie. Nie 
było bowiem żadną tajemnicą, że Jastrzębie 
nie było ukochanym klubem związku, dla 
których perełką pozostawała stołeczna Gwar-
dia. W jej barwach walczył największy przeci-
wnik „Kurasia”, Paweł Skrzecz. Michałowski bił 
się z nim pięciokrotnie, zarówno w lidze, jak i na 
turniejach ogólnopolskich. Raz wygrał, raz zre-
misował, a trzykrotnie schodził z ringu pokona-
ny. Do dziś uważa Skrzecza za świetnego bo-
ksera. Lepszego od siebie. W rankingach bo-
kserskich w kolejnych latach Skrzecz był pier-
wszy, a Michałowski drugi lub trzeci. W ramach 
klasyfikacji ogólnoeuropejskich „Kuraś” zajmo-
wał lokaty w pierwszej dziesiątce. Wyprzedzał 
go Skrzecz oraz świetni bokserzy Związku 
Radzieckiego, Bułgarii czy NRD.

ajwiększe sukcesy Krzysztofa Micha-
łowskiego to triumf w zawodach TSC Nw Berlinie Wschodnim (1982) oraz 

dwukrotne zwycięstwo w Turnieju im. Feliksa 
Stamma (1982 i 1985). Ale po kolei. Najpierw 
była jesień 1982 roku. To początek prawdziwej 
sławy „Kurasia”. Paradoksalny początek, bo 
nie zmieścił się w reprezentacji Polski, która 
pojechała na mecz bokserski do Stanów Zje-
dnoczonych. Tymczasem Michałowskiego wy-
słano do Berlina Wschodniego na paździer-
nikowy turniej TSC, który był swoistymi małymi 
mistrzostwami świata, głównie ze względu na 
bardzo silną obsadę. Najpierw pięściarz GKS 
Jastrzębie pokonał jakiegoś anonimowego Fi-
na, którego nawet nie wpisano mu do książe-
czki walk. Potem zaczęły się schody. Trafił na 
reprezentanta gospodarzy, Ralfa Nebriga, któ-
rego pokonał. W finale imprezy skrzyżował rę-
kawice z kolejnym utytułowanym zawodnikiem 
NRD, Peterem Balnuweitem. Wygrał. To była 
duża niespodzianka i przeogromny sukces. 

Relacja ze zwycięstwa w TSC znalazła się na 
pierwszej stronie „Przeglądu Sportowego”, tuż 
obok informacji o porażce Polski w USA 10:14. 
„Kuraś” został uhonorowany złotym medalem 
i był to jego największy skarb. Niestety, został 
skradziony. Gdy obrabowano mu mieszkanie 
w bloku przy Kusocińskiego, złodzieje nie po-
szanowali nawet tej pamiątki, choć dla nich nie 
miała ona żadnej wartości. Krzysztof Micha-
łowski ma nadzieję, że któregoś dnia ten cenny 
krążek jakimś cudem wróci do niego. Inne 
skradzione rzeczy nie miały dla niego nawet 
procenta wartości tego medalu. Często jest 
tak, że tego typu rzeczy są sprzedawane bądź 
wyrzucane. Jeśli ktoś z Szanownych Czytel-
ników ma ten medal lub mógłby go mieć, prosi-
my o kontakt z redakcją lub przesłanie go na 
nasz adres, tudzież dostarczenie w taki lub 
inny sposób. Dla Krzysztofa Michałowskiego 
byłaby to wspaniała sprawa...

 kilka dni po sukcesie w Berlinie GKS 
Jastrzębie boksował w lidze z Gwar-Wdią Warszawa. To wtedy „Kuraś” po 

raz pierwszy i ostatni w swojej karierze pokonał 
Pawła Skrzecza, opromienionego zwycięs-
twem we wspomnianym meczu Polska - USA. 
W grudniu Michałowski wziął udział w kolejnym 
Turnieju im. Feliksa Stamma, który odbył się 
w Warszawie. Rok wcześniej w finale tej 
imprezy przegrał ze... Skrzeczem. Tym razem 
wielki rywal nie stanął na jego drodze. „Kuraś” 
wygrał z Bułgarem Bajewem, a następnie w 
finale ponownie uprzykrzył życie Balnuweitowi 
z NRD. Trzy lata później Michałowski pono-
wnie zwyciężył w „Stammie”. W maju 1985 
roku w Toruniu w półfinale wygrał z Bułgarem 
Lefedsjewem, a w finale pokonał czarno-
skórego Kubańczyka Jorde Lazaro Camayę. 
Był jedynym Polakiem, który wtedy był pier-
wszy. W innych kategoriach wygrali obco-
krajowcy. Po tej imprezie wziął udział w Spar-
takiadzie Armii Zaprzyjaźnionych, gdzie skrzy-
żował rękawice ze słynnym radzieckim mis-
trzem Witalijem Koczanowskim. Przegrał, ale 
wytrzymał trzy rundy. Przed walką prognozo-
wano, że w pierwszej będzie po wszystkim.

spominając walkę z Camayą często 
dodaje, iż pięciokrotnie miał okazję Wmierzyć się z ciemnoskórymi bo-

kserami. Wszystkie te walki wygrał. Jedna 
z nich miała miejsce przy okazji tournee kadry 
Śląska w Niemczech Zachodnich. W trakcie tu-
rnieju w Nadrenii skrzyżował rękawice z żoł-
nierzem stacjonującej w pobliżu amery-
kańskiej armii. Michałowski nie pamięta naz-
wiska rywala, ale gość miał gabaryty i wygląd 
Mike'a Tysona. Niski, przysadzisty i potwornie 
silny. Na niego „Kuraś” wykorzystał swoją naj-
większą broń, jakim były „haki”, czyli uderzenia 
od dołu. „Tyson” klęknął, a potem nie mógł zje-
ść kolacji, bo od ciosów Polaka nadal bolał go 
brzuch, co z wymuszonym uśmiechem po-
kazywał Michałowskiemu w trakcie wspólnego 
posiłku. To nie koniec niemieckich przygód 
„Kurasia”. Przy innej okazji w trakcie bok-
serskiego meczu Polska - RFN w Hanowerze 
miała miejsce dość ciekawa sytuacja. Otóż 
w reprezentacji Niemiec Zachodnich walczył 
Graciano Rocchigiani. Ten sam, który w póź-
nych latach dziewięćdziesiątych już na za-
wodowym ringu w dziwnych okolicznościach 
przegrał z Dariuszem Michalczewskim. Krzy-
sztof Michałowski skrzyżował rękawice z Ro-
cchigianim, a walka była bardzo wyrównana. 
Niemiecki sędzia zawyrokował zwycięstwo 
„swojego” boksera. Neutralny arbiter holen-
derski uważał, że wygrał Polak. Do ostatecz-
nego zwycięstwa „Kurasiowi” potrzebna była 
pozytywna decyzja polskiego sędziego Gilar-
skiego. A ten... pomylił się i niechcący wskazał 
na Niemca. Przynajmniej tak później się tłuma-
czył, gdy polska ekipa kazała mu wyp... (tzn. 
wysiadać) z pociągu. Gdyby Michałowski wy-
grał, byłoby 10:10. A zakończyło się 12:8 dla 
gospodarzy. W kadrze walczył też między in-

KURAŚ
W lutym w Mielnie organizowany jest zlot morsów z całego świata. Nie zabrakło 
reprezentacji Jastrzębia w postaci „Białego Misia”.  Z tego względu nad Bałtykiem 
znalazł się również niżej podpisany.   Wraz z  jastrzębskimi  morsami do Mielna poje-
chał również pewien człowiek. Nie wszyscy wiedzieli, z kim mają do czynienia. Jednak 
niektórzy z kolegów urodzonych w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych z wypieka-
mi na twarzy prosili tego człowieka o wspólne pozowanie do zdjęcia. Podobno jakiś by-
ły bokser GKS Jastrzębie, ale młodsi nadal nie wiedzieli, w czym rzecz. Dla wszystkich 
Krzysztof lub Krzysiu.  Potężny,  wysoki  gość, ale z sercem na dłoni. Jedyne, co uja-
wniało jego przygody z pięściarstwem, był „bokserski” nos.

Wasze komentarze
nymi z Węgrami czy Szwedami.

całej swojej karierze Krzysztof Mi-
chałowski stoczył około 220 walk. WW 1988 roku zakończył ligową kar-

ierę i walczył jako sparingpartner dla mie-
szczących się w limicie wiekowym bokserów. 
W ten sposób doszło do wspomnianego starcia 
z Gołotą. Potem próbował swoich sił jako tre-
ner juniorów w GKS Jastrzębie. Według słów 
„Kurasia”, Antoni Zygmunt miał powiedzieć kie-
dyś, że „jeśli chcemy w Jastrzębiu mieć boks, 
to szkoleniowcem powinien być właśnie Mi-
chałowski”. Po rozstaniu z pięściarstwem zajął 
się swoją drugą pasją, jaką jest hodowla gołę-
bi. Przez dwie kadencje był szefem Związku 
Hodowców Gołębi w Kowalu, gdzie ma opinię 
bardzo szanowanego obywatela. W latach 
dziewięćdziesiątych rozpoczął tam budowę 
domu, choć potem ostatecznie pozostał w Ja-
strzębiu. Przy okazji pobytu na Kujawach zna-
lazł pracę jako ochroniarz w jednym z hoteli. 
Chciał dorobić. To zaważyło na jego dalszych 
losach. Pewnej nocy pod hotel podjechała ja-
kaś banda z karabinami i granatami. Zaczęła 
się szarpanina, a potem strzelanina z udziałem 
dwustu osób. Ktoś został postrzelony. Po kilku-
dziesięciu minutach przyjechała policja, ale po 
napastnikach nie było już śladu. O postrzelenie 
tamtego człowieka oskarżony został Mi-
chałowski, choć nie dysponował bronią, a ofi-
ara później przyrzekała, że to na pewno nie 
„Kuraś” strzelał. Potem sprawa ucichła. Po de-
kadzie przypomniano sobie o nim i wsadzono 
do więzienia, bo kogoś w końcu trzeba było 
skazać. W jego sprawie w Senacie wstawił się 
wtedy Andrzej Person. Przekazał oświadcze-
nie na ręce ówczesnego Ministra Sprawie-
dliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego, ale nic to 
nie dało. Ostatecznie Michałowski wyszedł po 
kilkunastu miesiącach odsiadki.

d wielu lat Krzysztof Michałowski cię-
żko choruje. Jego radością są dzieci. ODwie córki, które mieszkają w Anglii 

oraz dwunastoletni syn Jakub. Kuba jest 
oczkiem w głowie ojca. To bardzo obiecujący 
hokeista JKH GKS Jastrzębie, któremu już 
teraz puchary i medale ledwo mieszczą się na 
półkach. „Kuraś” z chęcią zawozi syna na 
treningi, choć nie ukrywa, że chciałby mieć po-
tomka trenującego boks. - Ale mama twierdzi, 
że to brutalny sport - śmieją się obaj. Czasami 
Michałowski prowadzi rozgrzewkę kolegom 
syna. Daje im taki wycisk, że po paru minutach 
mają dość. Teraz często wspomina stare czasy 
i dawnych przyjaciół: Leszka Czarnego, To-
masza Nowaka, Grzegorza Jabłońskiego, 
Mariana Sajdaka, Tadeusza Wijasa, Henryka 
Średnickiego, Andrzeja Biegalskiego, Andrze-
ja Porębskiego, Edwarda Gołębiewskiego, 
Stanisława Marczyńskiego czy Leszka Ry-
bińskiego. Mówi również o wychowankach 
Czesława Caputy: Juliuszu Sobczaku, Grze-
gorzu i Wiesławie Małyszkach, Jacku Ostasze-
wskim, Mirosławie Czerniaku, Andrzeju Kraje-
wskim, Mirosławie Molendzie i Mirosławie 
Matei. A przede wszystkim wspomina nie-
żyjącego już trenera Antoniego Zygmunta, któ-
remu tak wielu naszych bokserów zawdzięcza 
tak wiele. Mówi również o „prawej ręce” Zyg-
munta, niezastąpionym w sprawach organi-
zacyjnych Ryszardzie Kudzinie oraz o dok-
torze Zbigniewie Siereckim, dobrym duchu 
drużyny. Te nazwiska bez przerwy przewijają 
się w opowieściach Michałowskiego. Zapo-
mniana historia jastrzębskiego boksu. Dziś 
„Kuraś” marzy, że kiedyś odzyska tamten skra-
dziony złoty medal TSC...
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budynek JASTER

44-335 Jastrzębie Zdrój 

tel/fax: 32 / 475 32 20

www.ifi.com.pl

Oferta MS-1174
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 55,70
Piętro: 10
Cena: 145 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1108
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Bogoczowiec
Powierzchnia użytkowa: 49,30
Piętro: wysoki parter
Cena: 109 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1119
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 50,85
Piętro: 3
Cena: 130 000 
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1064
Lokalizacja:Jastrzębie-Zdrój, Marusarzówny
Powierzchnia użytkowa: 50,04
Piętro: wysoki parter
Cena: 128 000 
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1061
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 77,05
Piętro: 4
Cena: 168 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1023
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 47,05
Piętro: 2
Cena: 119 500
Kontakt: Agnieszka, 698 355 456

Oferta MS-986
Lokalizacja: 
Powierzchnia użytkowa: 72
Piętro: 3 
Cena: 165 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-983
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 41
Piętro: 10
Cena: 110 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 51
Piętro: 3
Cena: 119 800
Kontakt:

789

 Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-853
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Wielkopolska
Powierzchnia użytkowa: 70
Piętro: 8
Cena: 155 000
Kontakt:  Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-752
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: 55,70
Piętro: 3
Cena: 139 500
Kontakt:  Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1060
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Kusocińskiego
Powierzchnia użytkowa: 54
Piętro: 4
Cena: 159 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-561
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Kurpiowska
Powierzchnia użytkowa: 33,53
Piętro: parter
Cena: 87 500 
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-668
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 48,32
Piętro: 2
Cena: 139 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-851
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Szeroka
Powierzchnia użytkowa: 35,93
Piętro: 3
Cena: 86 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-884
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Zielona
Powierzchnia użytkowa: 34,50
Piętro: 3
Cena: 8
Kontakt: 

3 000
Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1014
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Zielona
Powierzchnia użytkowa: 34,50
Piętro: 6
Cena: 89 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1067
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Zielona
Powierzchnia użytkowa: 70
Piętro: 1
Cena: 134 500
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1031
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 30
Piętro: 4
Cena: 82 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1138
Lokalizacja: Cieszyn, Skrajna
Powierzchnia użytkowa: 47,70
Piętro: 4
Cena: 175 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1162
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Harcerska
Powierzchnia użytkowa: 34,50
Piętro: parter
Cena: 83 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1086
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 36,00
Piętro: 1
Cena: 93 000
Kontakt: Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta MS-712
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Śląska
Powierzchnia użytkowa: 
Piętro: 1
Cena: 93 000
Kontakt: 

33,52

Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta MS-1165
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 38,60
Piętro: parter
Cena: 94 000
Kontakt: Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta MS-1170
Lokalizacja: Pawłowice
Powierzchnia użytkowa: 55
Piętro: 3
Cena: 135 000
Kontakt: Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta DS-1069
Lokalizacja: Limanowa (gw)
Powierzchnia użytkowa: 331,00
Pow. działki: 743,00
Cena: 510 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1099
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 72,00
Piętro: 2
Cena: 155 000
Kontakt: Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta MS-1169
Lokalizacja: Pawłowice
Powierzchnia użytkowa: 60,23
Piętro: 4
Cena: 171 000
Kontakt: Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta GS-783
Lokalizacja: Pawłowice, Golasowice
Powierzchnia użytkowa: 840,00
Przeznaczenie działki: budowlana
Cena: 70 000 
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta GS-1009
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdr., Bzie Zameckie
Powierzchnia użytkowa: 1955,00

Cena: 135 000
Kontakt: 

Przeznaczenie działki: budowlana

Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta GS-1084
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Ruptawa
Powierzchnia użytkowa: 1027,00

Cena: 67 300
Kontakt: 

Przeznaczenie działki: budowlana

Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta GS-1116
Lokalizacja: Chybie, Zaborze
Powierzchnia użytkowa: 1257,00

Cena: 57 000
Kontakt: 

Przeznaczenie działki: budowlana

Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta GS-992
Lokalizacja: Chybie, Frelichów
Powierzchnia użytkowa: 1280,00

Cena: 62 500
Kontakt: 

Przeznaczenie działki: budowlana

Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta GS-13
Lokalizacja: Pielgrzymowice
Powierzchnia użytkowa: 1901,00

Cena: 115 000
Kontakt: 

Przeznaczenie działki: budowlana

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta GS-494
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 2041,00

Cena: 95 000
Kontakt: 

Przeznaczenie działki: budowlana

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta GS-933
Lokalizacja: Zebrzydowice
Powierzchnia użytkowa: 1934,00

Cena: 94 500
Kontakt: 

Przeznaczenie działki: budowlana

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta DS.-912
Lokalizacja: Godów, Łaziska
Powierzchnia użytkowa: 190,00

: 1331m2
Cena: 359 000
Kontakt: 

Pow. działki:

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta DS-1069
Lokalizacja: Limanowa (gw)
Powierzchnia użytkowa: 331,00
Powierzchnia działki:  743
Cena: 510 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta DS.-1006
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 380,00
Pow. działki: 470,00
Cena: 500 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231
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Rodzaj:
Miejsce:

Powierzchnia:
Piętro:
Pokoje:
Cena:

 Mieszkanie M-2
 Jastrzębie Zdrój, 

               ul. Wieczorka 
 33.90 m2

 II
 1

 93 000 zł

Rodzaj:
Miejsce:

Powierzchnia:
Piętro:
Pokoje:
Cena:

 Mieszkanie M-2
 Jastrzębie Zdrój,  

               ul. Zielona 
 34.50 m2

 VI
 2

 88 000 zł

Rodzaj:
Miejsce:

Powierzchnia:
Piętro:
Pokoje:
Cena:

 Mieszkanie M-2
 Jastrzębie Zdrój, 

Przyjaźń, ul. Górnicza
 36.00 m2

 II
 1

 86 500 zł

Rodzaj:
Miejsce:

Powierzchnia:
Piętro:
Pokoje:
Cena:

 Mieszkanie M-3
 Jastrzębie Zdrój,

               ul. Kaszubska
 35.00 m2

 VII
 2

 125 000 zł

Rodzaj:
Miejsce: 

Powierzchnia:
Piętro:
Pokoje:
Cena:

 Mieszkanie M-3
Jastrzębie Zdrój  

               ul. Brzechwy
 38.60 m2

 parter
 2

 77 500 zł

Rodzaj:
Miejsce: 

Powierzchnia:
Piętro:
Pokoje: 
Cena: 

 Mieszkanie M-3
Jastrzębie Zdrój, 

                ul. Warmińska
 35.70 m2

 II
2

109 000 zł

Rodzaj:
Miejsce:

Powierzchnia:
Piętro:
Pokoje:
Cena:

 Mieszkanie M-4
 Jastrzębie Zdrój,

              ul. Zielona 
 55.70 m2

 IX
 3

 139 000 zł

Rodzaj:
Miejsce: 

Powierzchnia:
Piętro:
Pokoje:
Cena:

 Mieszkanie M-4
Jastrzębie Zdrój  

               ul. Szkolna
 55.70 m2

 I
 3

 160 000 zł

Rodzaj:
Miejsce:

Powierzchnia:
Piętro:
Pokoje:
Cena:

 Mieszkanie M-2
 Jastrzębie Zdrój, 

                ul. Pomorska
 25.50 m2

 II
 1

 75 000 zł

www.parcela-nieruchomosci.pl

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI “PARCELA" 
ul. Warmińska 2b (nad "Żabką"), tel/fax: 32 471-24-70,  790-224-044

sprawdź naszą ofertę

SPRZEDAM
MIESZKANIE

lokalizacja: Jastrzębie, ul.Kusocińskiego
powierzchnia: 51.28m2
cena: 125 000 zł
kontakt: 
tel. 790 224 044
nr oferty na www.jasnet.pl: 79483

PARCELA Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie, ul.Turystyczna
powierzchnia: 70.51 m2
cena: 145 000 zł
kontakt: 
tel. 790 224 044
nr oferty na www.jasnet.pl: 79476

PARCELA Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie, ul.Wielkopolska
powierzchnia: 55,70 m2
cena: 145 000 zł
kontakt: 
tel. 790 224 044
nr oferty na www.jasnet.pl: 79478

PARCELA Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie, ul. Wielkopolska
powierzchnia: 55,70 m2
cena: 124 500 zł
kontakt: 
tel. 790 224 044
nr oferty na www.jasnet.pl: 79479

PARCELA Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie, ul.Wrocławska
powierzchnia: 55.70m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 
tel. 501 494 409
nr oferty na www.jasnet.pl: 79484

PARCELA Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie, ul. Zielona
powierzchnia: 55,70 m2
cena: 139 000 zł
kontakt: 
tel. 790 224 044
nr oferty na www.jasnet.pl: 79480

PARCELA Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie, Oś.Przyjaźń
powierzchnia: 36 m2
cena: 93 000 zł
kontakt: 
tel. 790 224 044
nr oferty na www.jasnet.pl: 79485

PARCELA Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie, ul. Warmińska
powierzchnia: 57.00 m2
cena: 122 500 zł
kontakt: 
tel. 790 224 044
nr oferty na www.jasnet.pl: 114720

PARCELA Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie,  os. Przyjaźń
powierzchnia: 38,60 m2
cena: 77 500 zł
kontakt: 
tel. 605 477 700
nr oferty na www.jasnet.pl: 234992

"K&J GOIK" Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie, ul.Wrocławska
powierzchnia: 55,70m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 
tel. 605 477 700
nr oferty na www.jasnet.pl: 235751

"K&J GOIK" Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie, ul.Kaszubska
powierzchnia: M4
cena: 144 500 zł
kontakt: 
tel. 605 477 700
nr oferty na www.jasnet.pl: 231570

"K&J GOIK" Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie, Centrum
powierzchnia: 150 m2
cena: 320 000 zł
kontakt: 
tel. 605 477 700
nr oferty na www.jasnet.pl: 190279

"K&J GOIK" Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie, ul.Wielkopolska
powierzchnia: Ekskluzywny Apartament 
cena: 145 000 zł
kontakt: 
tel. 501482239
nr oferty na www.jasnet.pl: 79478

"K&J GOIK" Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie, ul. Kusocińskiego
Sprzedam mieszkanie M-5, 
4 pokoje po remoncie.
Blok IV piętrowy, IV piętro.
tel. 601 466 090
nr oferty na www.jasnet.pl: 234986

lokalizacja: Jastrzębie Zdroj
powierzchnia: 118,00m2
cena: 410 000
kontakt: 
tel. 605 477 700
nr oferty na www.jasnet.pl: 233228

"K&J GOIK" Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
powierzchnia: ok120m2
cena: 175 000 zł
kontakt: 
tel. 501482239
nr oferty na www.jasnet.pl: 234083

"K&J GOIK" Nieruchomości

lokalizacja: Turza Śląska
powierzchnia: 130 m2
cena: 260 000 zł
kontakt: 
tel. 501482239
nr oferty na www.jasnet.pl: 188558

"K&J GOIK" Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
powierzchnia: 150 m2
cena: 295 000 zł
kontakt: 
tel. 501482239
nr oferty na www.jasnet.pl: 226952

"K&J GOIK" Nieruchomości

SPRZEDAM
DOM

SPRZEDAM
DZIAŁKĘ

lokalizacja: Pawłowice
powierzchnia: 0,1200ha
cena: 90 000 zł
kontakt: 
tel. 605 477 700
nr oferty na www.jasnet.pl: 24884

"K&J GOIK" Nieruchomości

lokalizacja: Bzie/Jastrzębie Zdrój
powierzchnia: 549m2/ 2000m2
cena: 28000zł / 95000zł
kontakt: 
tel. 790 224 044
nr oferty na www.jasnet.pl: 92264

PARCELA Nieruchomości

lokalizacja: Jastrzębie Zdrój
powierzchnia: 5842m2
cena:  230 000 zł
kontakt: 
tel. 501 482 239
nr oferty na www.jasnet.pl: 230403

"K&J GOIK" Nieruchomości

Sprzedam lokal - Jastrzębie Zdrój, 
cena: 258 000,00
powierzchnia: 54m2
kontakt: 
tel. 501 482 239
nr oferty na www.jasnet.pl: 221594

"K&J GOIK" Nieruchomości

Sprzedam lokal, 
Pawłowice Śl.
powierzchnia: 121 m2
kontakt: 
tel. 790 224 044
nr oferty na www.jasnet.pl: 79482

PARCELA Nieruchomości

Wynajmę lokal. Jastrzębie Zdrój
Wynajmę lokal usługowo handlowy, 
murowany w Jastrzębiu Zdroju, ul. Arki 
Bożka (stary targ) o pow. 30m2.
Spełniający wymogi sanepidu.
kontakt: 601 860 666

LOKALE

Wydarzenia sportowe:

Alpinizm
- Krzysztof Janik zdobył słynny Mont Blanc (4807 mnpm). Jastrzębianin, znany również z bardzo 
dobrych występów w imprezach rajdowych oraz biegowych, jest tym samym kolejnym 
mieszkańcem naszego miasta, który stanął na tym szczycie.

Biegi
- Beata i Mirosław Piłatowscy oraz Danuta i Edward Skoneczny wzięli udział w jubileuszowym, 20. 
Biegu Romantycznym Parami, który odbył się w Ustroniu. W kategorii do lat stu (suma lat obojga 
biegaczy) pierwsi z wymienionych zajęli bardzo dobre, siódme miejsce z czasem 15:41. Z kolei 
Danuta i Edward Skoneczny ukończyli bieg w kategorii do 130 lat na lokacie 9 z czasem 21:20.
- Dominik Ząbczyński zajął siódme miejsce w Otwartych Mistrzostwach Dolnego Śląska w biegach 
górskich w stylu alpejskim. Jastrzębianin, biegający w barwach Montrail CW-X Team pokonał 
dystans 8,8 km (trasa o przewyższeniu 475 m) w czasie 40:31. 
- Doświadczony Sylwester Ćwikła z Klubu Biegacza MOSiR Jastrzębie zajął 169. miejsce w XVI 
Międzynarodowym Maratonie Solidarności w Gdańsku. Do pokonania ponad 42 km jastrzębianin 
potrzebował czasu 4:08:43, co pozwoliło mu na zdobycie 20. miejsca w kategorii "Solidarność" 
oraz 26. w M50.
- Rafał Zieliński i Dominik Ząbczyński wzięli udział w Biegu o Złote Kierpce w Szczyrku. Na 
dystansie 6,3 km (przewyższenie 763 m) zawodnicy Montrail CW-X Team spisali się bardzo 
dobrze. Zieliński zajął 15. lokatę z czasem 42:03, co pozwoliło mu na zdobycie piątego miejsca w 
kategorii M20. Nieco ponad minutę po nim na metę wpadł Ząbczyński, dzięki czemu był 23. w 
generalce oraz 8. w kategorii M30.
- Rafał Habzda i Daniel Rogaliński z Jastrzębia Zdroju wzięli udział w prestiżowym VI Biegu 
Katorżnika w Lublińcu. W biegu rozpoczętym o 10:00 Habzda był 39. z czasem 1:15:18. Natomiast 
cztery godziny później do rywalizacji przystąpił Rogaliński, który w jej ramach był 77. z czasem 
1:13.37. Każdy bieg miał osobną klasyfikację.
- Sebastian Urbanek i Błażej Kempny z Klubu Biegacza MOSiR zajęli odpowiednio drugie i trzecie 
miejsce w XV Biegu Dzieci i Młodzieży w Jaworznie. Podopieczni Jakuba Staśkiewicza wzięli 
udział w biegu na 1600 metrów i byli gorsi tylko od dwa lata starszego od nich Przemysława 
Strządały z Pierśćca. Urbanek zanotował czas 4:17:47, natomiast Kempny 4:26.62.

Kolarstwo
- Adrian Krzyżostaniak z Grupy Kolarskiej Pik-Netmetis był jedynym reprezentantem Jastrzębia 
Zdroju podczas kolejnego etapu Eska Bike Marathon w Jeleniej Górze. Na dystansie 61 km nasz 
kolarz zajął bardzo dobrą 43. lokatę. Do pokonania trasy potrzebował czasu 3:09:05.
- Troje reprezentantów Jastrzębia Zdroju wzięło udział w kolejnym etapie Powerade Suzuki MTB 
Marathon w Krynicy. Na dystansie megamaratonu (52,9 km, przewyższenie 1850 m) najlepszy 
wśród naszych kolarzy był tradycyjnie Arkadiusz Naruszewicz, który z czasem 3:52:57 zajął 42. 
lokatę. Naruszewicz był również jedenasty w kategorii M3. Ponadto na 297. miejscu zawody 
ukończył Andrzej Magiera, a cztery lokaty niżej sklasyfikowana została Małgorzata Adamczyk.
- W Ustroniu odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Ustronia MTB w indywidualnej jeździe na czas. 
Na trasie o dystansie 5,4 km ulokowanej pod Równicą wystartował Arkadiusz Naruszewicz 
(Airco Team), zajmując bardzo dobrą, 13. lokatę z czasem 19:24. Dzięki takiemu wynikowi był 
również 4. w kategorii M3. Impreza w Ustroniu była ostatnią z cyklu Uphill MTB Beskidy. Udane 
występy Naruszewicza we wszystkich etapach zawodów pozwoliły mu na zajęcie świetnego, 
drugiego miejsca w swojej kategorii. Jako dziewiętnasty w kategorii M2 ukończył cykl 
nieobecny w Ustroniu Adrian Krzyżostaniak.
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