




Streszczę tylko główne założenia: z mieszkańca-
mi osiedli i sołectw rozszerzymy kompetencje rad 
osiedlowych i sołeckich, by mogły w sposób sa-
morządny wpływać na istotne dla mieszkańców 
decyzje i zakres prac remontowych oraz inwe-
stycyjnych na ich terenie, zmienimy wysokość 
dofinansowania dla mieszkańców osiedli, uzale-
żniając jego wysokość od wielkości dzielnicy, bez 
obniżania obecnie obowiązującego. RAZEM 
z młodzieżą stworzymy darmowe miejsca do-
stępu do szerokopasmowego internetu na tere-
nie parków, skate-parków, skwerów i w central-
nych punktach miasta (hot spot), rozbudujemy 
miejską bazę sportowo-rekreacyjną według po-
trzeb każdej grupy wiekowej. Razem z seniorami 
wspierać będziemy działania i rozwój Uniwer-
sytetu III Wieku przy Uniwersytecie Śląskim oraz 
Wszechnicy Edukacyjnej przy Ośrodku Zamiej-
scowym Akademii Górniczo - Hutniczej, utwo-
rzymy ośrodek pobytowo-opiekuńczy dla osób 
starszych. Dla tych zadań powołam Radę Senio-
rów. RAZEM z organizacjami pozarządowymi 
(stowarzyszenia, fundacje) opracujemy stabilny 
i przejrzysty system wsparcia finansowego i or-
ganizacyjnego dla klubów sportowych z terenu 
naszego miasta, zwiększymy nakłady na kulturę, 
zdrowie, sport i rekreację, doceniając rolę tych 
organizacji w kształtowaniu tożsamości lokalnej. 
Wiem, ile te organizacje znaczą, bo sama dzia-
łałam w Stowarzyszeniu RODZINA.
To jest zarys mojego programu. 

Już najwyższy czas, aby prócz schodów, 
chodników, i rond  budować świadome, obywa-
telskie społeczeństwo w naszym mieście, współ-
pracujące i współrządzące na różnych pozio-
mach i w różnych obszarach. Czas skierować 
sukces władzy na człowieka, a kobieta to potrafi.

Czy jest pani w stanie zrealizować 
przedstawiony program wyborczy ?

Gdybym tak nie sądziła, nie startowałabym 
w wyborach! Nie jestem samorządowym nowi-
cjuszem, nie będę eksperymentować na mie-
szkańcach naszego miasta. Mam też spore do-
świadczenie życiowe, które nauczyło mnie, że 
najważniejszą z życiowych sztuk jest sztuka do-
gadywania się – kompromisu. Przecież to my, ko-
biety, odpowiedzialne jesteśmy za budowanie 
i dbałość o więzy rodzinne, to na nas spoczywa 
troska o godną egzystencję naszych rodzin. Po-
dobną troską winniśmy się wykazać w pracy 
w samorządzie.  Uważam, iż decyzje o kierun-
kach działań i sposobie ich realizacji powinny być 
podejmowane z uwzględnieniem możliwie naj-
szerszych konsultacji społecznych, a istniejące 
uwarunkowania polityczne, choć istotne, powin-
ny być wartością dodaną ułatwiającą wsparcie na 
poziomie władz wojewódzkich i centralnych.
Tak rozumiemy realizację naszego programu 
w myśl hasła „z dala od polityki”.

 A co ma Pani do zaproponowania 
mieszkańcom miasta?

W moim programie jest bardzo istotne słowo: 
RAZEM. Razem z mieszkańcami, razem z mło-
dzieżą, razem z seniorami, razem z przedsiębio-
rcami. Jest wiele do zrobienia. RAZEM ze wszy-
stkimi mieszkańcami. Bo przecież o to chodzi 
w samorządzie- o dbałość o nasze wspólne do-
bro, jakim jest Jastrzębie-Zdrój. Bo uważam to 
miasto za swoje, mieszkam tu od 1977 roku.
Moje plany jako prezydenta są szeroko zakro-
jone. Będę je także realizować jako radna, bo 
startuję też do Rady Miasta z 2 pozycji z listy nr 4. 

Wywołała Pani modny ostatnio temat: 
kultury słowa w życiu publicznym, 
zwłaszcza w obszarze polityki.

Tak, wydaje mi się, że delikatna granica 
dzieląca konstruktywną choć ostrą debatę na 
argumenty od zwykłej „pyskówki” wypełnionej 
jadem, którym próbuje się unieszkodliwić 
przeciwnika, jest coraz częściej przekraczana. Ta 
wątpliwa kultura debaty publicznej stała się 
motorem godnych pochwały działań jastrzębskiej 
młodzieży, która przed kilkoma dniami wystąpiła 
z inicjatywą podpisania swoistego „paktu o nie-
agresji” w języku i w życiu publicznym.

Co sądzi Pani o tej inicjatywie?

Popieram ją z całego serca. Podpisałam ten 
dokument, czuję się więc zobligowana do prze-
strzegania zawartych w nim postulatów. Zresztą, 
jak wielokrotnie już wspominałam, jestem czło-
wiekiem kompromisu.

Uważa Pani zatem, że współpraca 
z dzisiejszymi przeciwnikami 
jest możliwa?

Jest możliwa, jestem tego pewna. Powiem 
więcej – jest nieodzowna. Bez niej żaden organ 
o charakterze konsyliacyjnym, jak na przykład 
Rada Miasta, nie może skutecznie działać. 
Współpraca jest potrzebna zarówno między 
radnymi, jak  i między prezydentem i wiceprezy-
dentami oraz pracownikami urzędu. Jeżeli dzięki 
woli wyborców obejmę urząd Prezydenta miasta, 
będę współpracować ze wszystkimi ugrupowa-
niami. 

A Urząd Miasta? Czy jako prezydent 
wprowadziłaby Pani zmiany w Urzędzie 
po wyborach?

  Z pewnością potrzeba mi będzie „okresu 
przejściowego” - czasu na bliższe poznanie pra-
cowników naszego urzędu. Jako radna z niektó-
rymi miałam przyjemność pracować i wiem, że 
mamy wielu bardzo dobrych urzędników. Wielo-
krotnie to pokazali w swoich działaniach.  Nie 
mam zamiaru zaczynać ewentualnej prezyden-
tury od tak zwanych „czystek” i pozbywać się 
ludzi kompetentnych i sprawdzonych. Ważne jest 
dla mnie, by w urzędzie pracowali fachowcy, su-
miennie spełniający swój obowiązek wobec mia-
sta i jego mieszkańców. Oczywiście w ślad za do-
brą pracą musi iść system gratyfikacji, obejmują-
cy motywacyjny system wynagradzania, szko-
lenia, możliwość podnoszenia swoich kwalifika-
cji. Od ludzi nie można tylko wymagać. Trzeba im 
coś dać.

Tak jak i wyborcom. 
Co im Pani może dać?

Bezpieczeństwo, perspektywę spokoju o byt 
rodziny dzięki poprawie warunków na rynku pra-
cy, ożywienie budownictwa mieszkaniowego, za-
interesowanie warunkami pracy usługodawców 
i drobnych przedsiębiorców, efektywniej finanso-
waną oświatę, wypoczynek w rodzinnym gronie 
dzięki rozbudowie bazy sportowo-rekreacyjnej 
i inne rzeczy, które obejmuje mój program wybor-
czy i program Platformy Obywatelskiej.  Słowem 
realny i wykonalny plan, który przedstawiałam 
między innymi w Waszym portalu. 

Zanim padną pytania chciałam podziękować redakcji portalu Jasnet za umożliwienie mi kontaktu z Państwem 
i udostępnienie przestrzeni, w której – na razie tylko wirtualnie – mogłam przedstawić swoją sylwetkę i poglądy 
na najważniejsze dla nas sprawy czekające na rozwiązanie niezależnie od wyniku wyborów. Mam nadzieję, 
że przywoływane w czasie kampanii przez większość kandydatów dobro naszego miasta stanie się faktycznym 
celem i wyznacznikiem  powyborczej kultury politycznej i działań prezydenta bez względu na opcję.

Alina 

CHOJECKA
Kandydatka na Prezydenta 
Miasta Jastrzębie-Zdrój



W tym roku wybieramy radnych spośród ośmiu komi-
tetów wyborczych. 

Kandydaci tacy nie mają własnego pomysłu na ro-
zwój naszego miasta, powielają jedynie schematy narzu-
cone im z góry. Osoby te nie chcą się promować i pokazy-
wać jastrzębianom, bo to, co mają do powiedzenia i zaofe-
rowania to po prostu niewiele. Ich kampania wyborcza 
ogranicza się jedynie do rozdania – przygotowanych 
przez komitet wyborczy – swoich ulotek. Dobrze jeżeli je-
szcze wręczają je osobiście, bo zupełnym pójściem na 
przysłowiową łatwiznę jest zlecenie wrzucania ich do 
skrzynek pocztowych. Efekt jest taki, że wiele z tych ulo-
tek wymieszanych z tymi handlowymi zaśmieca klatki 
bloków. 

Komitety wyborcze nie kryją się z działaniami, gdzie 
promują jedynie osoby zajmujące pierwsze pozycje na 
liście. To na nich im najbardziej zależy i ich chcą mieć 
w Radzie Miasta. Są to często osoby albo z „układu” albo 
takie, które zapewnią późniejsze „władanie” liderom ugru-
powania albo bardziej znane (i niesprawiające liderom 
kłopotu!), które ściągną wiele głosów na całą listę. Ci, 
znajdujący się na dalszych pozycjach muszą wykazać się 
własną inicjatywą. Wyborcy nie powinni przyjmować ko-
lejności kandydatów na listach ugrupowań. Należy 
pamiętać, że ustawianie tej kolejności to w rzeczywistości 
pewna manipulacja, która ma wymusić głosowanie 
właśnie na tych, a nie innych  kandydatów. A ci z dalszych 
pozycji na liście to często wartościowi ludzie tylko, że o 
nieco mniejszej wartości dla jej twórców – liderów 
komitetu wyborczego. Ale tym wyborcy niekoniecznie 
muszą się przejmować. Niestety kandydatów chcących 
wyjść przed szereg i podjąć walkę o swoją kandydaturę 
jest bardzo mało, większość podpina się pod wspólne 
działania całego ugrupowania. Jak chcą w takim razie 
wygrać, bo przecież po to startuje się w wyborach? No cóż 
– liczą po prostu na łut szczęścia. A nasze miasto potrze-
buje wybitnych działaczy, ludzi, którzy chcą walczyć o słu-
szne sprawy i pracować na przyszłość Jastrzębia-Zdroju. 
Nie potrzebujemy przecież kolejnych, biernych i niemają-
cych własnego zdania maszynek do głosowania! 

Z tym wychodzeniem przed szereg też trzeba uwa-
żać. Jest u nas taki komitet, gdzie kandydat na radnego 
zamujący niższą pozycję na liście musi wiele się natru-
dzić, nagadać, natłumaczyć, żeby otrzymać jego zgodę 
na promowanie własnej osoby. Takie komitety chyba nie 
biorą pod uwagę faktu, że mogą mieć do czynienia z lu-
dźmi, którzy nie znaleźli się na ich liście tylko po to, żeby 
wypełnić ją do końca, ale dlatego, że naprawdę zależy im 
na wejściu do Rady. Obawy poniekąd mogą być słuszne, 
gdyż „świeża krew”, niepowiązana z układem, może 
umiejętnie zagrozić „starym wyjadaczom chleba”. Jeżeli 
koś już zasiadał w RM, to należy skrupulatnie sprawdzić, 
co do tej pory osiągnął, na ile wywiązał się ze składanych 
obietnic. Nie łudźmy się, że w kolejnej kadencji zrobi 
więcej niż do tej pory. Większość kandydatów na 
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój to osoby, które już od 
wielu lat zasiadają w samorządzie. Zanim zagłosujesz na 
któregokolwiek z nich, najpierw sprawdź jak radził sobie 

Większość z nich kandyduje 

zupełnie przez przypadek. Są to 

osoby przed którymi stoi jedno 

podstawowe zadanie – 

pracować na głosy całej listy, 

a przede wszystkim tych 

z pierwszych pozycji. 

Czy chcemy mieć radnych, 

którym nie chce się ruszać?

jako radny, a w przypadku byłego prezydenta – czy odpo-
wiednio wywiązał się ze swej funkcji. Ilość rozwieszonych 
na mieście plakatów nie decyduje o tym, który z nich jest 
najodpowiedniejszy. Zróbmy rachunek sumienia 
dotychczasowym działaczom!

Jeżeli chodzi o slogany i hasła wyborcze całych ugru-
powań, jak i poszczególnych kandydatów można się nie-
źle zdziwić. Przykładowo hasło kandydatów Platformy 
Obywatelskiej: „Z dala od polityki”. Trudno osądzić, jak to 
zrobić i szkoda, że bardzo szerokie pojęcie „polityka”  wi-
dzą tylko negatywnie. Może wreszcie warto, aby słowo 
„polityka” nabrała innego, pozytywnego znaczenia, za 
którym będzie stała dobra organizacja życia społecznego, 
a nie intrygi, walki frakcyjne oraz walka o władze dla 
własnych celów. Na uwagę zasługuje również hasło je-
dnego z kandydatów Wspólnoty Samorządowej:

Aż się prosi, aby zapytać – to po co w takim razie Pan 
kandyduje? Chyba, żeby tylko uzupełnić miejsce na liście. 
Głosujmy na osoby, które mają do zaproponowania wię-
cej niż slogany i twarze – od nich będzie zależało dobro 
naszego miasta!

Niestety kampania wyborcza, którą obserwujemy 
ogranicza się głównie do rozdawania ulotek i walki o miej-
sce na słupie ogłoszeniowym. Brakuje u nas dyskusji, 
konformacji wizji i pomysłów, kontaktu z mieszkańcami. 
Wyborcy przecież tego oczekują, bo jak inaczej mają pod-
jąć dobrą decyzję. Jednak większość kandydatów nie po-
trafi tego zrozumieć i przyjmuje bierną postawę na zasa-
dzie – co ma być to będzie. Co gorsza, niektórzy z góry już 
przewidują, że nie mają żadnych szans i nie próbują tego 
zmienić. Nawet jeżeli tworzy się dla nich możliwości, daje 
odpowiednie narzędzia do komunikowania z wyborcami, 
to niewielu jest tym zainteresowanych. Często usprawie-

 

„Nie jestem dość sprytny, by 

kłamać. Dlatego nie nadaję się 

do polityki”

dliwiają się brakiem czasu na takie działanie, więc jak taki 
radny znajdzie czas na pracę w Radzie Miasta? Kiedy 
znajdzie czas dla mieszkańców i ich problemów? Nasuwa 
się więc pytanie: Po co tacy ludzie pchają się do samo-
rządu? Przyszli radni muszą mieć czas na problemy mia-
sta i jego mieszkańców. 

Ponadto z przykrością należy stwierdzić, że spora 
część kandydatów do Rady Miasta to kandydaci na „die-
tetyków”, a więc w byciu radnym upatrują jedynie doda-
tkowe źródło utrzymania. Dieta jednak to w założeniu nie 
kolejne wynagrodzenie, ale danie możliwości prowadze-
nia działalności publicznej albo zadośćuczynienie za 
poniesione w niej koszty. Dlatego uważajmy na osoby, 
które nigdy i nigdzie wcześniej nie działały, nagle pojawiły 
się znikąd, a co gorsza nie pokazują się nawet podczas 
kampanii. To zupełnie przypadkowi ludzie, którzy często 
pchają się do polityki, bo im zapachniała władza i wpływy, 
a przy okazji można jeszcze na tym zarobić lub coś dla 
siebie załatwić. Co do byłych radnych, startujących pono-
wnie w wyborach, sprawdzając ich dokonania łatwo mo-
żna stwierdzić po co tak naprawdę zasiadali w RM. Nie 
potrzebujemy radnych dietetycznych!

     Trzeba się też zmierzyć z innym ważnym problemem.

 

Młodzi mają dużo energii, w ich głowach 
roi się od innowacyjnych pomysłów. Tacy lu-
dzie nie zostali jeszcze skażeni „chorą” poli-
tyką i nie tkwią w układach. Jednak brakuje im 
jednego, czym mogą pochwalić się ci drudzy – 
doświadczenia. Mimo wszystko potrzebujemy 
ludzi młodych nie skażonych garbem prze-

szłości, którzy swój brak doświadczenia na-
drobią inteligencją, pomysłami, zaradnością 
i ciężką pracą, a wraz ze starszymi kolegami 
stworzą odpowiedzialną i dobrze działającą 
Radę. Są wśród nich tacy, którzy już wyko-
rzystują swoją energię przewodnicząc Zarzą-
dowi Osiedla, prowadząc szkołę tańca lub 
znany lokal gastronomiczny, czy też mocno 
angażując się na studiach. 

Ci mogą być naprawdę dobrym nieskażonym „materia-
łem” na radnych. Wśród starszych są z kolei tacy, którzy 
mają swoje zdanie i nie pójdą na układ, a w swoim środo-
wisku zdobyli sobie szacunek i poważanie za ich zaanga-
żowanie oraz niezłomną postawę. Nie głosujmy na ślepo, 
na anonimowych, bo dla nich będziemy też anonimową, 
szarą masą! 

Bardzo ważne jest również, aby ogólnokrajowe sym-
patie polityczne nie decydowały o wyborze kandydata. Ani 
Tusk, ani Kaczyński, ani Napieralski, ani żaden inny po-
lityk zasiadający w Sejmie lub Senacie nie startują w wy-
borach do samorządu w Jastrzębiu-Zdroju i nie pomogą 
w rozwoju naszego miasta, nie wyremontują nam dróg, 
nie wybudują basenów, nie będą dbać o bezpieczeństwo 
naszych dzieci. Darząc sympatią liderów partii ogólno-
polskich i popierając ich działania nie przenośmy tego 
bezkrytycznie na nasz teren. Tutejsi działacze znacznie 
się od nich różnią, a to oni będą decydować o naszych 
sprawach. Centralne władze partyjne dają jedynie narzę-
dzia propagandowe. Głosując nie patrz czy to PiS, PO, 
SLD czy może jakieś stowarzyszenie. Zawirowania i kon-
flikty na polskiej scenie politycznej, jakie obserwujemy na 
ul. Wiejskiej w Warszawie, nie powinny mieć wpływu na 
działalność lokalnych samorządowców z danej partii. Nie-
stety często mają i odbija się to na naszych miejskich 
sprawach. Głosuj przede wszystkim na konkretnego czło-
wieka!

Chyba każdy chce, aby w jego mieście poprawiła się 
jakość życia. Nadchodzą wybory, to czas kiedy możemy 
zadecydować o tym, która osoba będzie się najlepiej 
nadawała do prezentowania interesów jastrzębian. Pa-
miętaj, że oddając swój głos współdecydujesz o losach 
naszego miasta, ale bierzesz też na siebie ciężar odpo-
wiedzialności za nie. Poświęć chwilę, by przyjrzeć się 
kandydatom, zapoznać się z ich sylwetką i tym, co mają 
nam do zaproponowania, zadaj im pytanie i zobacz, co na 
nie odpowiedzą. Ta chwila może zdecydować o nastę-
pnych czterech latach. Zdecyduj, czy chcesz zmian, czy 
wystarczy ci obecna sytuacja? Dobrze przy tym sko-
rzystać z możliwości, jakie daje  Internet, gdzie można nie 
tylko oglądać wizerunki kandydatów, ale także nawiązać 
z nimi interaktywny kontakt. Proponujemy oczywiście 
nasz serwis wyborczy 

  

Trudno też sobie wyobrazić kandydata bez umiejętności 
bezpośredniego lub pośredniego korzystania z Internetu 
w obecnych czasach. To tak jakby nie umiał czytać, lub nie 
znał tabliczki mnożenia, albo nie korzystał z elektryczno-
ści. Rada Miasta to nie skansen! Wybierz radnego oraz 
prezydenta, który ma coś do powiedzenia, jest aktywny, 
chce w pełni poświęcić się pracy w samorządzie. 

 www.wybory.jasnet.pl

Kandydaci z przypadku 
lub z układu nie powinni 
decydować o kierunku 
rozwoju naszego miasta !

Czy lepiej jest 
głosować na młodych, 
czy może 
doświadczonych ?

Przed nami wybory samorządowe i jak zawsze w takich sytuacjach pojawia się problem – na kogo głosować? 
Odpowiedź wcale nie jest taka prosta, bo ludzie mało interesują się wyborami oraz aktywnością lokalnych 
działaczy. Atrakcyjniejsza wydaje się polityczna walka PO-PiS, która ma miejsce w Warszawie. Zresztą kampania 
większości kandydatów jest bardzo bierna i raczej hołduje hasłu „a zróbta co chceta” niż rzeczywistej walce 
wyborczej i staraniu, aby przekonać mieszkańców do siebie. To, czy lepiej będzie się nam żyło we własnym mieście, 
na naszym podwórku, zależy przede wszystkim od decyzji, jaką podejmiemy w najbliższą niedzielę. Nie dajmy 
wpuścić się w maliny! 

NA KOGO GŁOSOWAĆ?

4 www.gazeta.jasnet.pl    gorący temat



Maksymilian Mularczyk: „Jednym z moich głównych prio-
rytetów jest podniesienie jakości kultury na Śląsku. Z tego co 
słyszałem od jastrzębian - jej poziom w mieście nie należy 
do wysokich. W sumie to młode miasto. Dopiero się kształ-
tuje. Jednak wszyscy wiemy – czym skorupka za młodu ... 
Jestem usatysfakcjonowany, że uczestnicy spotkania ró-
wnież poparli moje postulaty.” 

Alina Chojecka – kandydatka na prezydenta 
– tak podsumowała całą tą inicjatywę : 
„Zawsze popieram ambitne działania, niezależnie od tego 
czy ich pomysłodawcą są młodzi, czy starsi ludzie. Oczy-
wiście jeśli te działania mają doprowadzić do czegoś dobre-
go. A propozycja, która została nam tutaj przedłożona, czyli 
budowanie zgody i porozumienia wydaje mi się, że jest nie-
zależna od przedziału wiekowego. W każdej grupie wie-
kowej są to takie podstawowe wartości . Znane przysłowie 
mówi, że "zgoda buduje, niezgoda rujnuje". Podpisuję się 
pod tym, co jest słuszne - czyli zgodą, porozumieniem, bra-
kiem agresji słownej. Powinniśmy rozwiązywać wszystkie 
sprawy, problemy tylko na zasadzie rozmowy i dochodzenia 
do kompromisu, który zadowoli jedną i drugą stronę. Po-
myślność mieszkańców jest naszym wspólnym dobrem, 
więc nie powinno być tutaj miejsca na spory, waśnie, które 
mają ranić człowieka. W ten sposób na pewno do niczego 
dobrego się nie dojdzie. Należę do tej grupy, która uważa, że 
młodzi powinni w bardziej aktywny sposób włączyć się 
w działalność samorządową. Dlatego, że to jest źródło 
wszelkich informacji, nowych sposobów spojrzenia na miej-
ską rzeczywistość. Po latach działania w samorządzie bar-
dzo często popadamy w działania rutynowe. Stąd ten po-
wiew młodości jest nieodzowny. Sama zachęcam młodych 
ludzi podczas spotkań i rozmów, żeby podjęli taką decyzję, 
aby uwierzyli w to, że potrafią wpłynąć na zmiany. Jestem 
całkowicie przekonana, że jest to w zasięgu ręki. Każdy mie-
szkaniec ma wpływ na to, co dzieje się w naszym mieście. 
Nie będą mieli go ci, którzy nie pójdą i nie zagłosują. Nie 
chcę wskazywać najlepszego kandydata, bo na tym polega 
demokracja, że każdy z nas może dokonać własnego wy-
boru i oddać swój głos. Najważniejsze jest jednak to, żeby 
iść na te wybory, bo wszystkie głosy są istotne dla spraw, 
którymi zajmuje się samorząd. Właśnie tu, ta nasza mała oj-
czyzna, która tak często jest przywoływana dla nas w tych 
wyborach, które odbędą się 21 listopada jest najważniejsza. 
Zachęcam wszystkich serdecznie do wzięcia udziału w wy-
borach. Wszystkim tym, którzy startują do Rady Miasta ży-
czę powodzenia.”

Marcin Kuźma z PO: „Myślę, że fakt podpisania Deklaracji 
Jastrzębskiej przez młodych kandydatów do Rady Miasta 
świadczy nie tylko o tym o czym czytamy w samym tekście 
Deklaracji, ale przede wszystkim daje wyraźny sygnał, że 
młodzi mają dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia na te-
mat naszego miasta. To próba zwrócenia uwagi, że doty-
chczasowi samorządowcy jakby trochę zapomnieli o mło-
dych i że przestali się z nami liczyć. Zwróćmy uwagę, że to 
właśnie w przedziale 19-30 lat jest najwięcej osób, które 
z różnych powodów opuściły Jastrzębie-Zdrój. Jako sygna-
tariusz Deklaracji miałbym takie małe życzenie, aby w Ra-
dzie Miasta pojawiło się kilku dwudziestoparolatków którzy 
z racji pełnionej funkcji radnego Rady Miasta, zostaliby wy-
słuchani i mieli by wpływ na podejmowane w Radzie de-
cyzje, co zwróciłoby uwagę na szeroko pojęte oczekiwania 
młodych wobec Jastrzębia choćby w zakresie kultury czy 
szkolnictwa wyższego. Myślę, że nie należy lekceważyć do-
brze wykształconych i merytorycznie świetnie przygoto-
wanych młodych kandydatów. Jednak decyzję o tym, kto 
będzie reprezentował mieszkańców w Radzie Miasta po-
dejmują sami mieszkańcy, liczę na to że dostaniemy od nich 
mandat zaufania.” 

Łukasz Kasza z PiS-u: „Myślę, że jest to bardzo ciekawa 
inicjatywa, która mam nadzieję, że podniesie poziom kultury 
życia politycznego w naszym mieście i regionie. Uważam, 
że młodzi ludzie mogą naprawdę wiele pozytywnego wnieść 
w życie naszego miasta, więc powinni startować w wybo-
rach.”

Dorota Pękała: „Jestem niezmiernie zadowolona, że wszy-
stko się udało. Podczas imprezy nie obyło się bez kilku deli-
katnych wpadek organizacyjnych. Świadczy to o spon-
tanicznym charakterze przedsięwzięcia. Nie o wyreżyse-
rowanym spektaklu. Oprawę muzyczną zapewnił zespół 
Maksia – P3D. Nie często w mieście odbywa się koncert po-
ezji śpiewanej. Dawno tak przyjemnie nie rozmawiało mi się 
z innymi ambitnymi młodymi osobami - o kierunku w którym 
nasze miasto może podążać. Myślę, że pokazaliśmy pa-
nom: Komorowskiemu, Tuskowi, Kaczyńskiemu i całej re-
szcie, że warto brać od nas przykład.” 

Agnieszka Cichoń: „Cała ta żywiołowa akcja przekonała 
mnie, że młodzi są w stanie się organizować i zmieniać przy-
szłość. Każdy obecny to wielka indywidualność. Cieszę się, 
że w Jastrzębiu-Zdroju są tak fantastyczni ludzie.” 

Powyższą deklarację podpisała, 12 listopada, jastrzę-
bska młodzież – z aspiracjami samorządowymi w „Gospo-
dzie Bavaria” Wysoki charakter wydarzenia podkreśliła 
wizyta trzech kandydatów na prezydenta: Aliny Chojeckiej, 
Mariana Janeckiego oraz Grzegorza Matusiaka. Według 
pomysłodawców projektu dokument jest odpowiedzią na 
Deklarację Łódzką Jarosława Kaczyńskiego. Architektami 
wydarzenia są Agnieszka Cichoń i Dorota Pękała ze 
Wspólnoty Samorządowej oraz Maksymilian Mularczyk 
z PiS-u. 

Agnieszka Cichoń – na chwilę przed przybyciem za-
proszonych - stwierdziła: „Niechęć do świata polityki jest 
ogromna wśród młodzieży. Festiwal niekończących się 
oskarżeń jest najdłuższym reality show jakie w życiu widzia-
łam. Coś we mnie eksplodowało. Postanowiłam z Dorotą 
i Maksiem zadziałać. Do końca nie wiedziałam jak inni od-
biorą tą całą spontaniczną sytuację. Ale skoro w trójkę po-
trafimy świetnie się dogadywać to dlaczego z innymi miało 
by się nie udać.” 

Dorota Pękała dodała: „Zapewne wielu powie, że robię 
sobie kampanię wyborczą. Odpowiem im – oczywiście, że 
tak. Skoro cały pomysł przebił się medialnie jest to naszym 
wielkim sukcesem. Jeżeli kampania ma polegać na lan-
sowaniu pozytywnych przekazów, jestem za tym aby młodzi 
nawet codziennie siadali wspólnie do stołu i podpisywali zo-
bowiązania. A po zakończeniu wszystkiego wychodzili 
z uśmiechem na twarzy. Lubię się uśmiechać. Jest to część 
mojej natury. Niezorientowani agitowali by, że to część mo-
jego wizerunku na potrzeby kampanii. No tak. Oni lepiej wie-
dzą jaka jestem – a nie ja ja sama.” 

Maksymilian Mularczyk zadowolenie wyraził 
słowami: „Jest szczęśliwy, że jastrzębska młodzież podej-
muje tego typu wartościowe inicjatywy. Pochodzę z Raci-
borza. Ponieważ startuję do sejmiku śląskiego moja kam-
pania opiera się o całe województwo i jestem zapraszany do 
uczestnictwa w wielu wydarzeniach. Propozycja Agnieszki 
i Dorotki - abym dołączył do nich - nie podlegała odmowie, 
gdyż była i jest wyjątkowa dla mnie. Długo rozmawialiśmy 
w jaki sposób zawrzeć przesłanie. Treści decyduje przecież 
o wszystkim. W zgodzie doszliśmy do wniosku, iż podniosły 
język jest tu na miejscu. W końcu to deklaracja o niecodzien-
nym wymiarze. Projekt pionierski w tym regionie Polski."

Przed rozpoczęciem części oficjalnej młodzi mieli oka-
zję na swobodną rozmowę i wymianę poglądów. Osoby 

przypatrujące się temu z boku wyrażały swoje zadowolenie 
z poziomu kultury osobistej dyskutantów oraz jakości mery-
torycznej tej polemiki. 

Oficjalną część prowadzący rozpoczął: „Jastrzębie-
Zdrój kolejny raz staje się motorem ogólnokrajowych zmian. 
Kształtuje wydarzenie, które zagości w podręcznikach hi-
storii. Czekaliśmy na to aż trzydzieści lat. Po Porozumieniu 
Jastrzębskim to właśnie Deklaracja Jastrzębska stanie się 
naszą marką rozpoznawczą.” 

Najliczniejszą grupą młodych byli przedstawiciele ko-
mitetu Nasze Miasto-Nasza Przyszłość oraz PiS. NM-NP 
reprezentowali :Magdalena Magner, Bartosz Suski, 
Jacek Buryba i Michał Suski. Z Prawa i Sprawiedliwości 
przybyli – Łukasz Kasza, Kacper Kawala, Dariusz 
Gostyński oraz Norbert Małolepszy. Ze Wspólnoty 
Samorządowej – Agnieszka Cichoń, Dorota Pękała oraz 
Paweł Jagodziński. Platforma Obywatelska – Marcin 
Kuźma. 

Przedstawiciel komitetu NM-NP Bartosz Suski wydał 
oficjalne oświadczenie do prasy odnośnie wydarzenia: 
„Zgodnie uważamy, że język debaty politycznej w naszym 
kraju, praktycznie sięgnął dna - politycy zamiast spierać się 
na merytoryczne argumenty, cały czas atakują się wzaje-
mnie. Agresywne i bluźniercze wypowiedzi polityków dopro-
wadziły do tego, że naród polski jest skłócony. Ludzie czują 
do siebie nienawiść. Osoby o innych poglądach polity-
cznych obrażają się wzajemnie i czują do siebie wrogość, 
biorąc przykład od liderów sceny politycznej. Uważamy, że 
gdyby politycy i wszyscy Polacy energię, którą poświęcają 
na wzajemne ataki przeznaczyli na wspólne działanie dla 
dobra naszego kraju- Polska wyglądałaby zupełnie inaczej. 
My młodzi ludzie z bezpartyjnego komitetu Nasze Miasto-
Nasza Przyszłość nie chcemy iść w ślady polityków szcze-
bla centralnego. Dla nas najważniejsze jest dobro naszego 
kraju i naszego miasta. Dlatego wraz z młodymi ludźmi star-
tującymi z ramienia innych komitetów, podpisaliśmy swo-
istego rodzaju „pakt o nieagresji”, czyli deklarację jastrzę-
bską. Wzywamy w niej również czołowych polityków do 
zaprzestania wzajemnych ataków i używania języka nie-
nawiści. Cieszymy się, że młodzi ludzie nie biorą złego przy-
kładu od starszych polityków, tylko mają swój własny rozum 
i najważniejsza dla nich jest przyszłość ich samych oraz ich 
rodzin. Oprócz podpisania tego ważnego dokumentu, który 
pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość, uczestnicy spo-
tkania nawiązali ciekawe znajomości z ludźmi z innych ugru-
powań politycznych. Rozmowy przebiegały w przyjacielskiej 
atmosferze, a całą imprezę uznać należy za bardzo udaną.” 

Ewa Nazarowska, Marian Zakowicz, Eugeniusz Rakowicz

o inn¹ jakoœæ debaty publicznej
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dów” będziemy przedkładać interes mieszkańców 
nad partykularne interesy partii. Jeżeli będę ko-
goś powoływać lub odwoływać ze stanowiska na-
stąpi to wskutek rzetelnej oceny tej osoby i jej pra-
cy, a nie partyjnej wyliczanki na zasadzie „na kogo 
wypadnie na tego bęc”. Z władzy samorządowej 
ma wyniknąć jedno - w naszym mieście ma się żyć 
naszym mieszkańcom wygodniej.

Może jakiś szczegóły ?
Nie chcę obiecywać ile będzie boisk, ile chodni-
ków, nowych jezdni itd… w takiej czy innej dzielni-
cy. Chcę tylko stwierdzić, że naszym mieszkań-
com są niezbędne żłobki, przedszkola, miejsce do 
odpoczynku – duży park, duży nowoczesny ko-
mpleks sportowy. Możliwość korzystania z sal 
sportowych we wszystkich szkołach. We wszy-
stkich szkołach podstawowych, gimnazjach i po-
nadgimnazjalnych powinni funkcjonować szkolni 
doradcy zawodowi. Z ich usług powinna korzystać 
nasza młodzież oraz  rodzice. Te osoby powinny      
jak najlepiej wspomagać uczniów w podejmowa-
niu decyzji, w jakich kierunkach się powinni kształ-
cić, tak aby efekt ich wejścia na rynek pracy był jak 
najbardziej skuteczny. Rodzice powinni być świa-
domi jak swoim pociechom pomóc. 

To Urząd Miasta powinien zastąpić 
Powiatowy Urząd Pracy ? 
Nie, ale powinien wspomagać młodych ludzi we 
wchodzeniu w dorosłe życie, w wyborze ścieżki 
kariery zawodowej. Należy też pamiętać, iż w na-
szym mieście funkcjonuje bardzo duże przedsię-
biorstwo ( JSW S.A. ), które drenuje rynek pracy. 
Dlatego Urząd Miasta powinien pomagać małym 
firmom w ich funkcjonowaniu i rozwijaniu się. 
Miasto powinno szybciej i lepiej inwestować 
w przygotowanie terenu na pozyskanie nowych 
inwestorów. Trzeba rozbudowywać dojazdy do te-
renu aktywności gospodarczej i ten teren odpo-
wiednio przygotować. Zbyt powolne działania mo-
gą spowodować, że pomimo otwarcia autostrady 
odpowiedni inwestorzy się w naszym mieście nie 
zjawią (a z powolnych działań ostatnio słyniemy 
jako miasto). Dlatego trzeba postawić na promo-
cję. Oczywiście Urząd Miasta powinien prowadzić 
dialog z Zarządem JSW S.A. tak, aby ta firma mo-
gła się swobodnie  rozwijać. Ponieważ ta spółka 
dostarcza i będzie dostarczać największą ilość 

miejsc pracy dobrze wynagradzanych. 

Czym tak naprawdę może się pochwalić Pan 
w swojej obecnej działalności?
Z drobnych, aczkolwiek ważnych dla samych za-
interesowanych działań. To wspomaganie działa-
lności wielu amatorskich klubów sportowych, 
klubów AA, działalności Zarządów Osiedlowych, 
parafii, bardzo duża pomoc Rodzinnym Ogrodom 
Działkowym, szkołom oraz przedszkolom. Byłem 
jednym z inicjatorów powstania na bazie mie-
szkań zakładowych spółdzielni mieszkaniowych 
w naszym mieście. Wraz z kolegami ciężko praco-
waliśmy przy zakładaniu i uruchamianiu Spół-
dzielni Mieszkaniowej JAS – MOS, w której do 
dnia dzisiejszego reprezentuję związek jako dele-
gat na ZPcz. Jestem jednym z wielu fundatorów 
Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, 
obecnie członkiem zarządu tej fundacji, która 
wspomaga nie tylko przypadki indywidualne, ale 
prowadzi akcje profilaktyki zdrowotnej. Ostatnio 
byłem zaangażowany w akcje szczepienia kobiet 
szczepionką przeciwko rakowi szyjki macicy. 
Oczywiście negocjowałem tak ważne dokumenty 
dla pracowników kopalń JSW S.A. jak Zakładowe 
Układy Zbiorowe Pracy w 1992 dla pracowników 
„Moszczenicy”, w 1996 pracowników „Jas – Mos”. 
Byłem współautorem wielu dokumentów, porozu-
mień zawartych w imieniu strony społecznej z pra-
codawcą. 

A funkcja związkowca nie będzie przeszka-
dzać Panu w pracy na stanowisku Prezydenta 
Miasta ?
Jestem pewny, że moje obecne doświadczenie 
zawodowe będzie bardzo przydatne. Nic tak do-
brze nie wpływa na rozwój miasta gdy Prezydent 
posiada umiejętność prowadzania dialogu spo-
łecznego, umiejętność prowadzenia rokowań 
i negocjacji. 

I tak bez strajku !?
Niech mi Pan wskaże ostatnią datę prowadzo-
nego strajku ( poza KWK „Budryk”, który strajko-
wał sam przed wejściem do JSW S.A. ) prowadzo-
nego przez związki zawodowe w JSW S.A.?

No !???
Właśnie. Załogi z kopalń jastrzębskich też nie pa-

Dlaczego Pan kandyduje na stanowisko 
Prezydenta Miasta Jastrzębie–Zdrój ?
Chcę przede wszystkim służyć naszym mie-
szkańcom. Mam swoją wizję miasta i wiem, że 
wiele mi znanych ludzi ją popiera. Mam też swoje 
wyobrażenie, w jaki sposób zarządzać miastem. 

Co to oznacza ?
Znam ludzi, którzy mają inną wizję Jastrzębia-
Zdroju niż takie miasto, które widzimy na co dzień 
z okien środków komunikacji miejskiej czy też wła-
snych samochodów. Nasze miasto jest piękne 
i ma bardzo duży potencjał. Są też tutaj osoby, 
które chcą wprowadzić do Rady Miasta „świeżą 
krew” i w inny sposób zarządzać miastem. Ja też 
zaliczam się do nich i chciałbym takich ludzi repre-
zentować stawiając na rozwój Jastrzębia-Zdroju. 
Jaki więc ma Pan pomysł na nasze miasto?

Na przykład rozwój partnerstwa publiczno-
prywatnego, w którym prywatne zewnętrzne firmy 
za swoje pieniądze będą realizować projekty takie 
jak budowanie mieszkań komunalnych dla mło-
dych ludzi, żłobków i przedszkoli, pozyskiwać na 
te cele środki unijne. Zmodernizować naszą „wie-
lką stutysięczną sypialnię”. Nasze miasto prze-
kształcić w super nowoczesne, bardzo wygodne 
mieszkanie dla mieszkańców. Musi ono służyć 
naszym mieszkańcom, spełniać warunki bardzo 
wygodnego mieszkania, w którym jest nowo-
czesny sprzęt perfekcyjnie rozlokowany. Musi być 
miejsce na pracę – inwestycje, edukację – nowo-
czesne szkolnictwo, wypoczynek – sport i rekre-
ację,  bezpieczne – nowoczesne służby mundu-
rowe, a mieszkańcy tegoż wspaniałego domu po-
winni być zdrowi – miasto powinno wspierać ro-
zwój służby zdrowia i działania profilaktyczne na 
rzecz poprawy zdrowego trybu życia.

No tak plan bardzo ambitny i szeroko zakro-
jony ale jak tego dokonać i co z tego ma wy-
niknąć ?
Jestem tego pewien, że podczas tych wyborów 
nasi wyborcy dadzą szansę rządzić miastem no-
wym ludziom, którzy będą mieli nowe spojrzenie 
na rolę władzy miasta. Będą w porozumieniu 
z Radnymi, dialogu społecznym oraz nowym po-
dejściu do problemów rozwiązywać te kwestie. Ja 
osobiście i nowi Radni z „Porozumienia Samorzą-

miętają kiedy były prowadzone akcje strajkowe na terenie zakładów.

A pikiety, demonstracje?
Proszę pana prowadzenie negocjacji jest sztuką. Więc jak każda sztuka potrzebuje 
odpowiedniej li-czby aktorów, odpowiedniej scenografii, scena-riusza itd… 
Ostatecznym skutkiem jest porozu-mienie, kompromis i zawsze w JSW S.A. był on 
uzyskiwany bez sięgania po ostateczną prawną możliwość jaką jest strajk. Myślę, że 
pracownicy są z tego zadowoleni. Obecnie widać, że przy tych tak zwanych 
„wojowniczych związkach” działających destrukcyjnie JSW S.A. jest najlepszą spółką 
węglową, jednym z najlepszych przedsiębiorstw pań-stwowych w Polsce. Uważam, że 
mając takie doświadczenie z łatwością będę do-gadywał się z całą Radą Miasta oraz 
będę umiał wsłuchiwać się w potrzeby naszych mieszkańców. 
Dlatego twierdzę, że  nowoczesna przyszłość naszego miasta to 
„Przyszłość   w  POROZUMIENIU…”

Dialog, porozumienie – przyszłością naszego miasta

Piotr Tomasz

SZEREDA

Kandydat na Prezydenta Miasta



      G(1%)   

SONDA  PREZYDENCKA

Wasze komentarze

A na kogo 
Ty zagłosujesz?

www.jasnet.pl
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a ja wiem za kim głosować, skoro wszyscy używają 
argumentów; dom, nauczyciel 1-3, zakupy w Wodzisławiu-
to znaczy,że brak argumentów przeciw P.Chojeckiej, bo 
takie argumenty to nie argumenty, zatem ja zagłosuję za 
Panią Aliną Chojecką:)
autor: myszka

Ja tam na polityce się nie znam ale jak w telewizorze 
widze te kłotnie Pisu,te wieńce,te pochodnie to nigdy na 
żadnego bym nie głosował - jaki Pan taki kram i tyle
autor: emeryt

Pani przyszła PREZYDENT Alina Chojecka ma wielką 
klasę, wszystko jedno, pierwszą , drugą czy trzecią, a Ma-
tusiak żadnej klasy nie ma:DD
autor: heniek

Matusiak wygryzl Chojecka z przewodniczacego rady 
miasta to i wygryzie w walce o stolek prezydenta!!!!
autor: darek

a ja bym chciał podziekowac Panu Matusiakowi za to 
ze startuje, poniewaz takiego prezydenta chcialbym w swo-
im miescie
autor: natan

Na radnego głosuje na Matusiaka, na Prezydenta na 
Matusiaka, a do sejmiku na Michałowskiego. I tak samo robi 
cała moja rodzina
autor: Matusiak wygra

Tylko tak dalej Witek! Głos na SLD!!!
autor: lewicowy

Nie rozumiem, skąd tak duże poparcie dla p. Rzeszut? 
Kandydowanie ze stowarzyszenia, które tworzone jest 
przez grupę spokrewnionych ze sobą ludzi to zakrawa na 
kpinę z elektoratu. Myślę, że dzisiaj już nikt z mieszkańców 
Jastrzębia nie ma ochoty bawić się w nepotyzm. Proszę się 
zastanowić, co Pani i jej zwolennicy robicie.
autor: studentka

1. na Matusiaka nie zagłosuję bo jego poglądy poli-
tyczne są rozbieżne z moimi 2. Chojecka nic poza dobrą sa-
mo prezencją nic nie chyba nie potrafi 3. Janecki już się na-
rządził ... i chyba już czas na zmiany, choć z drugiej strony 
boję się że wróci uczyć do szkoły i już mi żal mojego dziecka 
4. Kosiorek wiele o nim nie wiem ale partia którą repre-
zentuje jest nie do przyjęcia 5. PINOKIO to "człowiek" na 
którego oddam swój głos dlatego że jest jedynym kandy-
datem po którym zawsze widać kiedy kłamie. Do zoba-
czenia na wyborach!!!
autor: kasiulek

Matusiak ma największe szanse na wygraną w wy-
borach! Czas na zmiany, czas na Jatrzębie, czas na Ma-
tusiaka !
autor: Aneta

Pani Chojecka i tak wygra!
autor: elizka
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Grzegorz Matusiak - będzie dobrym gospodarzem 
w tym mieście, nie to co niedecyzyjny Janecki
autor:  Patrycja

PIS spada na pyska sukcesywnie w całym kraju, nie 
róbmy obory i nie pozostańmy ostatnim bastionem ciemno-
grodu!!!  Alina Chojecka - winner!
autor: elizka

ja nawet śmiem twierdzić że się nie zamienią 
stołkami...wygra znów P. Janecki...
autor: wróżka

Grzegorz Matusiak ma program ma pomysł! Głosu-
jemy na niego ! nigdy na Janeckiego 
autor: Bartek

Grzegorz Matusiak - przekonał mnie swoim pomy-
słem na OWN i targ ! Jako jedyny jest przygotowany do prze-
jęcia schedy po janeckim 
autor: Oliwia

będą nas miliony, najpierw Polska i Europa, potem 
cały świat!, NIE dla bliźniaków z PIS!
autor: atakują klony

Faktycznie działacze SLD wcześniej pod tym samym 
czerwonym sztandarem tylko z inną nazwą partii (PZPR) już 
przelewali naszą krew. Drugi raz nie popełnią tego błędu 
i nie wyjadą czołgami na ulicę. Raczej będą działać tak jak 
z Popiełuszką. 
autor: Maciej

Co ty wypisujesz za bzdury, czerwony kolor to kolor 
krwi i nie bolszewicy go wymyślili, widocznie tego kateche-
tka na religii wam nie mówiła. SLD jest nowoczesną socjal-
demokratyczną partią ,uznawaną i szanowaną przez cały 
cywilizowany świat. To właśnie socjaldemokracje budowały 
dobrobyt najbogatszych państw UE a już na pewno nie li-
berałowie i narodowcy. Dokształć się trochę albo siedź cicho 
a tymczasem zagłosuj na SLD.
autor: do Macieja

jak czytam te negatywne komentarze o kandydatach 
to zastanawiam sie czemu jeden z drugim anonimowych 
cwaniakow sam niestartuje w wyborach na prezydenta. 
Duzo to potraficie pisac ale bredni i banalow ja oceniam ludzi
po tym czego dokonali w swoim zyciu badz w kadencji. Dla-
tego Marian niepowinien juz startowac bo mial juz swoje 
8 zmarnowanych lat niech wyborcy wybiora kogos inteli-
gentnego kto potrafi zmienic nasze miasto
autor: wejdar

pracuje w kopalni razem z Panem Grzegorzem i uwa-
zam ze jest to najlepszy kandydat z tych, ktorych mamy. za-
wsze robi to co obieca a w dodatku bardzo skromny i uczci-
wy człowiek
autor: pracownik kopalni

widać po komentarzach i sondzie, że to Matusiak ma 
szanse na stołek prezydencki. teraz ciężka praca i jest 
szansa , że coś w tym mieście ruszy się na lepsze. Grzegorz 
Matusiak to jedyna szansa dla Jastrzebskiego sportu !autor: 
kibic sportu JW

moim zdaniem najlepszym kandydatem jest Ma-
tusiak, program który proponuje jest możliwy do wpro-

wadzenia a widać po tym człowieku ze jest pracowity i umie 
cos załatwić
autor: magdalena

Ważny program, stosunek do interesantów i poświę-
cony im czas. Głosuję na Panią Chojecką bo gdy potrzebo-
wałam pomocy nie czułam się jak mucha brzęcząca do 
ucha, ale ważna osoba.
autor: ewa

Pani Alina Chojecka to wrażliwy i inteligentny kandy-
dat, nie ma dla niej rzeczy nie do załatwienia jeżeli w grę 
wchodzi cudze nieszczęście, wiem doświadczyłam tego na 
własnej skórze! takiego prezydenta nam potrzeba!
autor: heloiza

obejrzałem stronke Grzegorza Matusiaka! Facet mo-
że coś ruszyć, nareszcie zmieni niedecyzyjnego Jane-
ckiego! ma mój głos
autor: Dawid Zdrój

Twoje Tak dla Aliny Chojeckiej. Bardzo ciekawy pro-
gram . Śledząc od lat działania Pani Aliny Chojeckiej jestem 
pewna , że uda jej się go zrealizować . Jej pracowitość , wy-
trwałość , zrozumienie dla innych są gwarancją , iż kolejne 
lata to czas rozwoju naszego miasta 
autor: Roksana

a to ten Matusiak to już jakimś Bogiem jest że ma 
wyznawców?? hehe -ja głosuję na Janeckiego ale za Boga 
to go nie uważam. Pozdro ale dla zwolenników P. Mariana!
autor: droga scarlett

SLD z niezależnym kandydatem na prezydenta cieszy 
się rosnącym poparciem wśród społeczeństwa! Ludzie chcą 
rzeczywistej zmiany u władzy, a nie zmiany osoby na górze, 
ale z tej samej paczki. 
autor: idą zmiany -- czas na lewice

Janecki i inwestycje w mieście? Chyba że Duma która 
powstaje już kilka dobrych lat. Na dodatek chcieli jeszcze 
zrobic to z przekrętem ale się nie udało. Miała być mała hala 
za grubą kase. 
autor: inż. Bzianecki

ciekawe za kim opowie się Matusiak, za Kluzikową, 
czy Kaczyńskim? tak tylko pytam, czy bliżej mu do 
Belwederu, czy do Rybnika?:) w sumie mógłby z okna żużel 
oglądać gratis ;p
autor: misia

A ja tam oddam głos na nową świeżą twarz tych wybo-
rów, stawiam na Witolda Kosiorka!
autor: aneta

Wśród kandydatów jest osoba odpowiedzialna za 
zniszczenie budynku Sanatorium "Górnik". Ciekawe co zni-
szczy jak zostanie prezydentem? Oby nie został. Nie na da-
rmo nazywa się Czarnym Jastrzębiem.
autor: SANATORIUM GÓRNIK

Grzegorz Matusiak - będzie dobrym gospodarzem 
w tym mieście, nie to co niedecyzyjny Janecki
autor: Patrycja

Janecki niema szans Chojecka Matusiak i wygrywa 
Matusiak
autor: wnusia babci

Głosuję na sprawdzonych ludzi, a takim jest P. 
Janecki. Miastu jest potrzebny dobry gospodarz.
autor:tylko P.Janecki

Nie rozumiem o co tyle szumu, przecież wszyscy wie-
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dzą, że Wspólnota dogadala się z Pisem i jak Janecki będzie 
prezydentem to Matusiak wice i na odwrót. W tej chwili prze-
cież też rządzą te same osoby, kto jest prezydentem? - Ja-
necki, a kto Przewodniczącym Rady Miasta? - Matusiak, tak 
więc nic się nie zmieni dalej będą rządziy te same osoby 
a ten szum chyba po to rzeby naiwni uwierzyli, że coś może 
się zmienić. Jeden i drugi mają duży wpyw na to co się dzieje 
w Jasrzębiu i nic się nie zmieni, może zamienią się stokami. 
Mają nadzieję, że ludzie tego nie wiedzą? czy jest im to tak 
obojętne?
autor: Joasa

Głosujcie na Witolda Kosiorka on może zdziałać 
wszystko !!
autor: AAA

Pan prezydent Janecki miał dość dużo czasu aby się 
wykazać.Nie uczynił tego dlatego trzeba odejć z pokorą 
i dać możliwość wykazać się innym.Dziękujemy za uśpione 
miasto, Brak miejsc do pracy dla kobiet, za sprowdzonych 
inwestorów .Dobranoc!
autor: jan

Panie prezydencie Janecki, chyba już zdaje pan sobie 
sprawę z tego ,że tych wyborów pan nie wygra. Może jednak 
rozważy pan możliwość wycofania się z kampanii wyborczej 
i zaapeluje do swojego elektoratu aby pana poparcie 
przenieśli na panią Alinę Chojecką W ten sposób uchroni 
pan to nasze miasto od wielkiego nieszczęścia jakie może 
przynieść ze sobą PIS z panem Matusiakiem na czele.
autor: Realista

prezydent powinien być kompetentny, wrażliwy na do-
bro innych i taki właśnie jest Pan Matusiak
autor: paweł

Jak ktoś wierzy że pan m wyzwoli miasto z układów 
proponuje przyjrzeć się co zrobili w GSM. przejęli RN i zrobił 
się układ, no bo wystarczy wpisac nazwisko prezesa 
w google i wszystko janse.
autor: bezukładów???

Panie Janecki za całokształt Pańskich działań, za 
inwestycje, za to że się rozwijamy i to nie tylko za tzw. nasze 
pieniądze czyli podatki ale i unijne dotacje które z takim 
sukcesem Pan pozyskuje i umiejętnie wykorzystuje. Za to 
wszystko i pewnie wiele innych rzeczy o których nie wiem-
może Pan liczyć na moje poparcie!!!
autor: gaga

jaka jest różnica między wyborcami Matusiaka, 
a wyborcami Chojeckiej? taka,że wyborcy Matusiaka sku-
piają się wyłącznie na poniżaniu Chojeckiej, a wyborcy Cho-
jeckiej na zaletach swojego kandydata,
autor: elitaintelektualna

ale tu niektórzy kandydaci biją sobie głosów na siebie i 
ich pomocnicy im pomagają równo, niedługo wpadna w sa-
mouwielbienie, a później depresje i sie powieszą jak wygra 
kto inny niż oni
autor: mateusz

Grzegorz Matusiak wykazał się jako radny, wykazał 
się jako przewodniczący wykaze się jako prezydent!!
autor: tak dla Matusiaka

Pani Chojecka to najlepszy wybór kandydata na pre-
zydenta należy oddać władzę kobiecie to lepszy gospodarz 
niż panowie
autor: Lona
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prawomocnym wyrokiem, to nie będzie mógł 
pełnić funkcji samorządowych. 
Problemem była (i jest nadal) niezagospodaro-

wana Strefa Centrum. Z tego to powodu 

radni opozycji zarzucili prezydentowi w paź-
dzierniku 2007 roku zbyt opieszałe działania. 
Wprawdzie w Jastrzębiu powstało szereg mar-
ketów, jednak w samym środku miasta nadal 
straszą chaszcze i nie wiadomo jak długo tak 
będzie. Prezydent ripostował, że to jego opozy-
cja, w interesie lokalnych kupców, w rzeczywi-
stości blokuje jej zagospodarowanie.
(zobacz w JasNecie: 

“Markety pretekst do wojny”) 

Kolejna burza, którą musiał przetrwać pre-
zydent była sprawa

przetargu na dzierżawę pasaży 

handlowych 
(zobacz w JasNecie:  

„Ustawiony” przetarg?) 

Kontrowersję u radnych opozycji  wzbudziło do-
puszczenie do przetargu tylko jednej oferty – 
druga została unieważniona z powodów fo-
rmalnych. Na placu boju pozostała firma Ter-
bog, dotychczasowy dzierżawca i wygrała prze-
targ. Sprawa pasaży powróciła niedawno, kiedy 
prezydent musiał zabezpieczyć w budżecie 

kwotę 1,85 mln zł z przeznaczeniem na ich 

modernizację. Rada Miasta zobowiązała prezy-
denta do dochodzenia na drodze sądowej tej 
kwoty od dotychczasowego dzierżawcy. Duża 
część drobnych przedsiębiorców i kupców nie 
była zadowolona polityką prezydenta wobec 
nich. Uznali, że nie istnieje jakakolwiek współ-

dzenie w tej sprawie a i radni w końcu „odpu-
ścili”. Jeszcze w tym samym miesiącu pre-
zydent miał inny problem.  Radni nie udzielili mu 

absolutorium za wykonanie budżetu za 

rok 2006.
(zobacz w JasNecie: 

“Absolutoryjna

powściągliwość”) 
Wówczas to radny Tadeusz Sławik grzmiał 
z mównicy, że „nie możemy kreować wizerunku 
Jastrzębia jako miasta do „zamknięcia”, bez ża-
dnych perspektyw”. Ale prawdziwym proble-
mem, który nadal ciągnie się za prezydentem 
Janeckim była sprawa 

zwrotu nadpłaconego podatku 

na rzecz Przedsiębiorstwa 

Transportu Kolejowego 

i Gospodarki Kamieniem 
(zobacz w JasNecie: 

“Kowal zawinił...”) 
Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby 
nie kilkuletnia zwłoka z tym związana i konie-
czność wypłacenia z budżetu Miasta kwoty aż 

900 tys. zł z tytułu odsetek. Prokuratura 

Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju skierowała w tej 
sprawie akt oskarżenia przeciwko Marianowi 
Janeckiemu. Zarzucono mu przekroczenia 
uprawnień lub niedopełnienie obowiązków 
przez funkcjonariusza publicznego oraz spo-
wodowanie znacznej szkody majątkowej w mie-
niu Miasta. Sprawa ta do dzisiaj ciągnie się 
przed Sądem i nie znalazła jeszcze swojego 
zakończenia. Jeśli prezydent zostanie skazany 

Kadencja samorządowa 2006 – 2010 nie 
zaczęła się dobrze dla  prezydenta Marina 
Janeckiego. Już przed wyborami próbował się 
dogadać z okręgowymi, rybnickimi działaczami 
PiS za plecami koła jastrzębskiego, co spowo-
dowało oburzenie jego lokalnych działaczy ich 
gwałtowny protest i w konsekwencji ich zbli-
żenie z jastrzębską Platformą. Wprawdzie 
Wspólnota Samorządowa, z której się wywodzi 
zdobyła 6 mandatów w Radzie Miasta, ale mu-
siał stawić czoła dość egzotycznej tzw. koalicji 
antyprezydenckiej PO-PIS, bez skrupułów pun-
ktującej jego każde, nawet najmniejsze po-
tknięcie. Uchwalenie pierwszego budżetu no-
wej wtedy kadencji okazało się bardzo trudne 
i zmusiło prezydenta do akceptacji żądań wię-
kszości w Radzie Miasta 

W kwietniu 2007 r. wybuchła sprawa 
związana z 

modernizacją ul. Libowiec. 
(zobacz w JasNecie: 

“Przekręt czy gospodarność?”)
Jeszcze w roku 2006 Najwyższa Izba Kontroli 
dopatrzyła się pewnych nieprawidłowości przy 
realizacji tego zadania. NIK zarzuciła Urzędowi 
Miasta „nierzetelność przeprowadzonego od-
bioru robót” oraz nieprawidłowe rozliczenie 
inwestycji przez pracowników Wydziału Infra-
struktury Komunalnej i Inwestycji. Sprawa ta 
wywołała niemałą burzę w Radzie Miasta, kiedy 
opozycja zarzucała prezydentowi brak nale-
żytej gospodarności. Jednak Prokuratura Rejo-
nowa w Jastrzębiu-Zdroju umorzyła docho-

NIE TYLKO BLASKI 
Kadencja samorządowa 2006-2010 nie była łatwa dla prezydenta 
Mariana Janeckiego. Musiał zręcznie lawirować pomiędzy zmienia-
jącymi się układami sił w Radzie Miasta, aby zapewnić sobie możliwość 
skutecznego działania. Pojawiały się poglądy, że było to zaledwie 
bieżące zarządzanie miastem, bez większych efektów. Główny zarzut to, 
że nie pozyskano żadnego poważnego inwestora, a chwalenie się miej-
scami pracy w nowo powstających marketach to przesada. 
Jaka była upływająca właśnie kadencja urzędującego prezydenta? 
W ostatnich numerach gazety samorządowej „Jastrząb” pojawiły się 
artykuły pokazujące sukcesy ekipy Mariana Janeckiego. 
Czy jednak ta kadencja obejmowała tylko blaski, czy też pojawiały się 
również cienie?
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(zobacz w JasNecie: 

“Rondo donikąd”)

Wprawdzie ma być ono składnikiem większego 
układu komunikacyjnego, ale położone 
w szczerym polu i niepołączone wówczas z ża-
dną drogą musiało budzić zdziwienie, tym bar-
dziej że podobne, znacznie bardziej potrzebne 
inwestycje, jak rondo Piłsudskiego-Graniczna 
pilnie czeka na realizację. 

Przez całą kadencję mieszkańcy nie docze-

kali się  również rynku, który miał zostać zbu-

dowany w Zdroju. A  na wszelkie pytanie z tym 
związane padały niejasne odpowiedzi. Ogólnie 
u wielu jastrzębian panowało przeświadczenie, 
że inwestycje miejskie są wykonywane prze-
wlekle, że można było je wykonać szybciej, przy 
mniejszym nakładzie kosztów. Jastrzębska 
kultura doznała uszczerbku na tym, że Miasto 
nie podjęło starań o uratowanie zasłużonego 
Górniczego Centrum Kultury. I żadne tłumacze-
nia, że to nie Urząd był właścicielem tego obie-
ktu na niewiele się zdadzą. Obecnie w tym miej-
scu funkcjonuje sklep z używaną odzieżą. Ró-
wnież zawiedzionych jest wielu jastrzębskich in-
ternautów. Obiecywano im na początku ka-
dencji usprawnienie dostępu do internetu, spo-
dziewali się korzystania z sieci za darmo lub po 
znacznie obniżonych kosztach – przynajmniej 
punktów wolnego dostępu – a przez całą kaden-
cję nie zrobiono nic konkretnego, mimo możli-
wości pozyskania sporych dopłat unijnych.
(zobacz w JasNecie: 

“Internetowe drzwi do lasu”)

Mieszkańcy Jastrzębia mają nie 

tylko prawo do propagandy sukcesu, 

ale również do informacji o potknię-

ciach i niepowodzeniach prezyden-

ckiej ekipy. Wtedy będą mogli rozwa-

żyć za i przeciw i podjąć świadomą de-

cyzje komu powierzyć stery miasta na 

następne cztery lata. 

rzenie wielu mieszkańców, ponieważ ich orga-
nizatorzy nie zaprosili na uroczystości prezy-
denta RP Bronisława Komorowskiego, mimo 
jego chęci w nich uczestniczenia. Włodarz mia-
sta tłumaczył się tym, że nie jest organizatorem 
uroczystości. Próba wprowadzenia przez 
urzędników miejskich opodatkowania 

wycieczek osiedlowych, realizowa-

nych z funduszy Miasta spotkała się z prote-
stem działaczy osiedlowych.
(zobacz w JasNecie: 

“Walka o wycieczki”)
Urzędnicy wycofali się z tej propozycji, ale tylko 
do końca roku 2010. Zresztą sami działacze 
osiedlowi niejednokrotnie mówili, że rola dziel-
nic i sołectw została zmarginalizowana, a z ich 
głosem prawie nikt się liczy w jastrzębskim ma-
gistracie. Część ich a także część radnych kry-
tykowała prezydenta Janeckiego za odmowę 
podjęcia działań zmierzających do zamknięcia 

sklepów z dopalaczami, nawet jeśli miałby to 
być tylko sygnał stanowiska jastrzębskiego sa-
morządu niekorespondujący z obowiązującym 
stanem prawnym.  

Końcówka 2010 roku kosztowała jastrzę-
bian niemało nerwów, jeśli chodzi o tempo wy-
konania ważnych inwestycji drogowych. Aż 7 
miesięcy trwała budowa nowego 

mostu (mostku) nad rzeką Gmyrdek 

(zobacz w JasNecie: 

“Most w Ruptawie (wreszcie) 

otwarty”)
Zablokowanie tej ważnej trasy, prowadzącej do 
Zebrzydowic i dalej - Cieszyna było poważnym 
utrudnieniem. Jednak prezydent mówił, że nie 
da się przyśpieszyć tej inwestycji z powodu re-
żimów technologicznych, które wymuszają 
swoje terminy. Podobnie sprawa miała się 

z ul. 11 Listopada, która – w opinii części 

mieszkańców – była przewlekle remontowana 
a termin zakończenia prac niedotrzymany. 
Przedsiębiorcy mający swoje firmy przy tej ulicy 
zostali narażeni na niemałe straty z powodu 
ograniczenia dojazdu do ich siedzib.
(zobacz w JasNecie: 

“Kiedy to się skończy?”)
I wreszcie największa z dotychczasowych in-
westycji – modernizacja hali widowiskowo-spo-
rtowej.
(zobacz w JasNecie: 

Polityczna gra halą)
To zadanie wisiało niczym fatum nad prezy-
dentem. Wskutek popełnionych błędów przy 
ocenie stanu hali i mylnej zbyt niskiej oceny ko-
sztów a także zawirowań przetargowych do-
piero teraz na tydzień przed wyborami doko-
nano aktu erekcyjnego obiektu. Jedna z in-

westycji tzw. rondo donikąd ulokowane 

w pobliżu terenów – po byłej KWK Moszczenica 
- czekających na inwestorów zdobyło sławę 
w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych.

praca władzy wykonawczej z reprezentantami 
tej grupy zawodowej. Szczególne niezadowo-

lenie budzi brak hali targowej na miarę 

XXI wieku. Wprawdzie był gotowy projekt ta-
kiego obiektu, jednak do dnia dzisiejszego nie 
doczekał się realizacji i zamiast tego mamy bu-
dy targowe o dość wątpliwej estetyce.. 

Na początku 2009 roku dało zauważyć się 

pierwsze objawy ogólnoświatowego kryzy-

su gospodarczego. Jednak prezydent 

Janecki nie uważał, że konieczne jest podjęcie 
konkretnych, zdecydowanych działań z tym 
związanych 
(zobacz w JasNecie: 

“Bez nadzwyczajnych działań”) 
Okazało się, że w kolejnych miesiącach tego 
roku rząd zmniejszył samorządom pieniądze na 
cele społeczne. Przez całą kadencję wisiał nad 
urzędującym prezydentem problem zbyt małej 

ilości mieszkań socjalnych 

(zobacz w JasNecie: 

„Miasto płaci czynsz”) 

Jastrzębianom, którym miasto nie zapewniło te-
go rodzaju mieszkań samorząd zobowiązany 
był opłacić czynsz. Często zaległości magistra-
tu z tego tytułu wobec spółdzielni sięgały kilku-
set tysięcy złotych. Radnych opozycji zbulwer-

sowało to, że Jastrzębska Spółka 

Ubezpieczeniowa, kierowana przez ra-

dnego Wojciecha Franka ze Wspólnoty Samo-
rządowej, a więc ugrupowania prezydenta, 
uzyskała zgodę bez konkursu na ubezpieczanie 
podległych prezydentowi pracowników Urzędu 
Miasta. O całej sprawie poinformowano Peł-
nomocnika rządu ds. walki z korupcją Julię Pi-
terę, która zażądała wyjaśnień na ten temat  od 
prezydenta Janeckiego 
(zobacz w JasNecie: 

Wszystko zgodnie z prawem)

Sprawy oświaty w tej kadencji również nie 

zawsze przyjmowały najlepszy obrót 
(zobacz w JasNecie: 

„To nie jest oświata 

naszych marzeń”) 
Wprawdzie w Jastrzębiu działa Oddział Za-
miejscowy Akademii Górniczo-Hutniczej, ale po 
filii Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Wy-
chowania Fizycznego nie ma już ani śladu. Po-
ziom jastrzębskiego szkolnictwa, widoczny 
w rankingach egzaminów gimnazjalnych i matur 
plasujących Jastrzębie w końcówce woje-
wództwa, wydał się radnym na tyle niepokojący, 
że zdecydowali się zwołać specjalną sesję, 
poświęconą tym zagadnieniom. Jednak pre-
zydent nie zgodził się z argumentami, że jest to 
powodem do niepokoju i atakował radnych, ze 
robią z tego problemu sprawę polityczną. Dotąd 
nie został podjęty żaden program naprawczy 
ani nawet badania poziomu w jastrzębskiej 
oświacie. Czyżby z powodu, że prezydent sam 
jest z zawodu nauczycielem i lepiej zna pro-
blemy swojego środowiska?  Na początku gru-
dnia ubiegłego roku oddano do użytku nowy 

budynek Ogniska Wychowawczego 

(zobacz w JasNecie: 

“Winne było... okno”)
Prezydent uroczyście przeciął wstęgę, a dzieci 
wprowadziły się do obiektu… trzy miesiące pó-
źniej. Stało się tak, ponieważ otwarcia do-
konano przed uzyskaniem wszystkich odbiorów 
- zapomniano zamontować małego, kuchen-
nego okienka, które wymagane było przepisami 
SANEPID-u. W tegorocznym budżecie miasta 
zarezerwowano kwotę 1 700 tys. zł na moder-

nizację Domu Zdrojowego. Nie było by 

w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że obiekt ten 
był od-nawiany 10 lat temu 
(zobacz w JasNecie: 

“Zabytkowa fuszerka”)
Sprawę zgłoszono do Prokuratury, która stwier-
dziła nieprawidłowości, popełnione podczas 
pierwszej modernizacji. Marian Janecki nie był 
wtedy prezydentem tylko wiceprezydentem.  
Nie można było dotrzeć do żadnych dokumen-
tów tej inwestycji a dochodzenie umorzono 

z powodu przedawnienia. Inną inwe-

stycją wzbudzającą duże zainteresowanie opi-

nii publicznej był skwer, znajdujący się przed 

Małą Galerią, który kosztował… 380 tys. zł. 
Jednak jastrzębski magistrat uznał, iż są to ko-
szty adekwatne do nakładów pracy, które 
zostały poniesione.

(zobacz w JasNecie: 

“Wypoczynek w oparach 

benzyny”)
Specjalność historyka nie ustrzegła prezydenta 
od wpadek w tej dziedzinie. Bez echa minęła ro-
cznica 700-lecia Ruptawy - została sprowa-
dzona do zwykłego, corocznego festynu sołe-
ckiego 
(zobacz w JasNecie: 

“Ruptawa ma 700 lat”) 
Dopiero pod wpływem mieszkańców zrze-
szonych w Inicjatywie Społecznej Pamięć Ja-
strzębska przypomniano sobie o bohaterskich 

obrońcach Bożej Góry w pierwszych 

dniach września 1939 roku. To oni, a nie władze 
miasta ufundowali prowizoryczną tablicę upa-
miętniającą tamte walki. Oni też doprowadzili do 
odsłonięcia tablicy poświęconej jastrzębskim 
ofiarom Katynia. 
(zobacz w JasNecie: 

“Obrońcom Bożej Góry”) 
Organizację obchodów strajków jastrzębskich 
w 1980 i 1989 roku pozostawiono głównie NSZZ 
„Solidarność”, robiąc z tego święto związkowe 
i dopuszczając do marginalizacji roli całego 
Miasta. A obchody okrągłej, bo 30. rocznicy 
Porozumienia Jastrzębskiego wywołały obu-

Prezydent uroczyście przeciął wstęgę, 

a dzieci wprowadziły się do obiektu… trzy miesiące później

Skwer za 380 000 zł

Rondo do nikąd
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A temu posiedzeniu towarzyszyły wybuchające salwy 
śmiechu gości i przybyłych urzędników. 

Radni niezbyt chętnie podejmowali inicjatywy uchwa-
łodawcze. Tłumaczyli się, że nie dysponują aparatem 
urzędniczym, potrafiącym dobrze przygotować projekt ta-
kiego aktu prawnego. Ale przez całą kadencję nie podjęli 
próby zmiany Statutu Miasta w taki sposób, aby Rada mo-
gła korzystać przynajmniej z konsultacji niezależnego pra-
wnika. Okazuje się, że bardziej zwyciężało biadolenie, niż 
chęć rzeczywistego wysiłku i podjęcia skutecznych dzia-
łań. Efektem tego było prawie całkowite zdanie się na pre-
zydenta, jako inicjatora projektów uchwał. Radni poprze-
stawali na wnioskach do prezydenta i nie zadawali sobie 
zbyt wiele wysiłku by je przeforsowywać. 

Rada Miasta co roku uchwalała budżet. Tutaj również 
radni ograniczali się zazwyczaj do składania wniosków, dp 
prezydenta który mógł, ale wcale nie musiał je uwzględnić. 
Bardzo rzadko radni potrafili przeprowadzić w głosowaniu 
poprawkę budżetową. Mało było prób podejmowanie nie-
zależnych od prezydenta inicjatyw uchwałodawczych. Na 
początku kadencji próby takie podejmowało Prawo i Spra-
wiedliwość, ale wobec ich małej skuteczności zarzuciło ten 
sposób kreowania polityki miejskiej. Prawie we wszystkich 
przypadkach radni ograniczali się do akceptowania, bądź 
odrzucania propozycji prezydenckich. 

Podczas kadencji 2006-2010 Rada podjęła uchwałę 
o wygaśnięciu mandatu Zbigniewa Rutkowskiego, który 
został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za jazdę 
pod wpływem alkoholu. Zdążył on jednak przed tym – wraz 
z paniami: Anną Toborowicz i Bernadetą Magiera – zmie-
nić przynależność klubową i przyłączyć się do Wspólnoty 
Samorządowej. Tym samym klub WS stał się najbardziej 
licznym w jastrzębskiej RM. 

Pod koniec 2009 roku dało się zauważyć pewne rysy 
w koalicji PO-WS. Platforma nie poparła budżetu na 2010 
rok oraz sprzeciwiała się podwyżce opłat i podatków lokal-
nych. Taka postawa skłoniła Wspólnotę do porozumienia 
się z dotychczasowym przeciwnikiem Prawem i Sprawie-
dliwość, co skończyło się zawarciem porozumienia po-
między tymi ugrupowaniami. Dotychczasowi antagoniści 
dogadali się i odwołali Alinę Chojecką z funkcji przewodni-
czącej Rady. Dopiero trzecia próba powołania Grzegorza 
Matusiaka na to stanowisko zakończyła się powodzeniem. 
Rada skompromitowała się tym, że próbowała odwołać 
Alinę Chojecką naruszając procedury, co potwierdził na-
dzór prawny wojewody śląskiego. Tą roszadą personalną 
ukształtował się układ WS-PiS, który dotrwał do końca 
kadencji. 

roku zastąpiła go na tym stanowisku Alina Chojecka. Naj-
silniejsze ugrupowanie w Radzie przeszło do mniejszo-
ściowej opozycji.  Wiosną tego roku nowym wiceprzewo-
dniczącym Rady został Leopold Sobczyński z PiS. Nie by-
ło by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie przyjął tej fun-
kcji wbrew woli... własnej partii. Zresztą ten radny pod ko-
niec kadencji zdecydował się zarówno na wystąpienie 
z Klubu, jak i partii PiS. 

Kolejną kontrowersyjną sprawą, którą zajmowali się 
radni podczas sesji był sprawa przetargu na dzierżawę po-
dziemnych pasaży handlowych. Pojawiały się nawet su-
gestie, że przetarg odbył się nie do końca z procedurami. 
Sprawa pasaży powróciła jeszcze jesienią tego roku, kiedy 
prezydent zabezpieczył w budżecie kwot 1,85  mln zł na 
modernizację obiektu. Rada Miasta zobowiązała go do do-
chodzenia tej kwoty na drodze sądowej od dzierżawcy po-
dziemi. Niemałe oburzenie mieszkańców wywołał fakt, że 
radni postanowili przyznać sobie podwyżkę diet. Uchwała 
w tej sprawie została podjęta w czerwcu 2007 roku. 

Specjalna sesji nadzwyczajnych została poświęcona 
oświacie, a konkretnie jakości kształcenia w jastrzębskich 
szkołach. Jednak prezydent Marian Janecki skupił się, po-
dczas sesji na podważaniu jej zwołania, a urzędnicy miej-
scy nie odnieśli się w sposób merytoryczny do tego pro-
blemu. Sesja pokazała, że nie ma woli ze strony prezy-
denta, aby w sposób merytoryczny podjąć debatę na te-
mat szkolnictwa w mieście. Podczas innych sesji podno-
szono w interpelacjach  sprawę Akademii Wychowania 
Fizycznego i Uniwersytetu Śląskiego, których filie zakoń-
czył działalność w naszym mieście. 

Radni próbowali podczas sesji przeforsować pomysł 
wpływu na politykę informacyjną miasta. Chcieli mieć swo-
ich przedstawicieli w redakcji samorządowej Gazety Ja-
strząb. Pojawiały się też próby powołania Rady Progra-
mowej, ale usiłowania te spełzły na niczym. Radni nie po-
trafili sporządzić odpowiednich dokumentów prawnych. 
Gazeta ta – w opinii części radnych jest tubą propagan-
dową prezydenta Mariana Janeckiego i zajmuje się „glo-
ryfikowaniem jego dokonań”.  Podczas posiedzeń Rady 
nie zabrakło momentów bardzo emocjonujących. Było tak, 
kiedy omawiano sprawy związane z modernizacją hali wi-
dowiskowo-sportowej. Chodziło o wyrażenie zgody na 
przesunięcia budżetowe – dołożenie ponad 8 mln zł. 
Część radnych była zbulwersowana tym, że koszty mo-
dernizacji hali wzrastają o tak dużą kwotę. W końcu zde-
cydowano się wyrazić zgodę na to posunięcie. Prezydent 
określił postawę radnych, jako polityczną grę halą.  Bywały 
tez akcenty humorystyczne. Spore emocje wywołała de-
bata poświęcona dopłatom dla nauczycieli... do protez zę-
bowych, okularów, aparatów słuchowych. Podczas sesji 
lobby nauczycielskie starło się z pozostałymi radnymi. 

Wybory samorządowe, które odbyły się jesienią 2006 
roku przyniosły zwycięstwo kandydatom PiS, którzy zdo-
byli 7 mandatów. Po 6 mandatów zdobyła Platforma Oby-
watelska i prezydenckie ugrupowanie wyborcze Wspól-
nota Samorządowa, 4 przypadły Lewicy. Zaraz po wybo-
rach powstała dość egzotyczna, wobec krajowej sytuacji 
politycznej, koalicja PO-PiS zapowiadająca twardą po-
litykę wobec władzy wykonawczej, a więc prezydenta mia-
sta. Przewodniczącym Rady Miasta został Tadeusz Sła-
wik, również kandydat na to stanowisko. 

Pierwsze poważne stracie między siłami politycznymi 
w RM miało miejsce w związku z uchwaleniem budżetu 
miasta na 2007 rok. Wprawdzie został on zatwierdzony, 
ale dopiero w w lutym. Prezydent zmuszony był ulec żąda-
niom opozycyjnej do niego większości w Radzie i przyjąć 
wymagane przez nią poprawki. Na następną wojnę na ja-
strzębskiej „górze” nie trzeba było długo czekać. Równie 
niespokojnie było podczas sesji poświęconej udzieleniu 
prezydentowi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 
2006. To posiedzenie stało się okazją do pokazania kto 
właściwie rządzie w mieście: radni czy prezydent. Abso-
lutorium zostało uchwalone dopiero w kwietniu 2007 i stało 
się okazją do całościowej oceny polityki prowadzonej 
przez Mariana Janeckiego. Ostre spory towarzyszyły oce-
nie wykonania modernizacji ul. Libowiec. Radni zasta-
nawiali się nawet nad tym, aby oddać ta sprawę do zba-
dania przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, 

jednak koniec końców uchwała w tej sprawie nie była gło-
sowana. Kolejny raz radni dali się we znaki prezydentowi, 
kiedy trzeba było zatwierdzić kandydata na stanowisko 
Skarbnika Miasta. Radni zarzucali prezydentowi, że w za-
sadzie nie mają żadnego wyboru, skoro proponowana jest 
tylko jedna kandydatura. Tak więc powołaniu jednego 
z ważniejszych urzędników miejskich towarzyszyła wy-
miana „ciosów” pomiędzy władzą uchwałodawczą i wyko-
nawczą. 

W  październiku 2007 roku radni z prezydenckiej 
Wspólnoty Samorządowej podjęli próbę odwołania Tade-
usz Sławika (PiS) z funkcji przewodniczącego Rady Mia-
sta zarzucając mu działanie na szkodę miasta, co miało 
polegać na blokowanie zagospodarowania Strefy Cen-
trum. Wobec przewagi koalicji PO-PiS nie odwołano prze-
wodniczącego. Wniosek wspólnoty wywołał tzw. „marke-
tową” wojnę w Radzie, podczas której opozycja i prezy-
dent obarczali się winą za to, że Strefa Centrum leżała 
odłogiem. 

Tadeusz Sławik nie przetrwał długo na swoim stano-
wisku. Zmiana sytuacji politycznej w kraju po zwycięstwie 
PO w wyborach do Sejmu spowodowała zmianę układu 
w jastrzębskiej Radzie Miasta. Platforma dogadała się 
z prezydentem i jego Wspólnotą Samorządową i razem 
stworzyli opcje większościową, wspierającą działania 
prezydenta. Razem odwołali Sławika i na początku 2008 
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wprowadził do Rad Miasta w 2006 czterech ra-
dnych. Nie było to duże ugrupowanie i musiało 
znaleźć swój sposób na funkcjonowanie w Ra-
dzie. Przez całe cztery lata SLD z nikim formalnie 
nie zawarł koalicji, ale nie znaczy to, że jego głos 
był nieważny podczas szczególnie istotnych gło-
sowań, jak na przykład budżetowych czy wyso-
kości podatków miejskich. W programie tej partii 
nie mogło zabraknąć wątków lewicowych, a więc 
budownictwa socjalnego, jako formy pomocy dla 
najuboższych. Oprócz tego SLD opowiadała się 
za budową obwodnicy – Drogi Głównej Południo-
wej oraz uchwaleniem planów zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem inwestycji Ja-
strzębskiej Spółki Węglowej. Oprócz tego człon-
kowie Klubu pokusili się o napisanie jednego pro-
jektu uchwały, który dotyczył organizacji opieki 
nad dziećmi w przedszkolach. Dlaczego tam mało 
inicjatyw uchwałodawczych po stronie SLD? „Jest 
to niezwykle skomplikowana materia prawna. Bez 
fachowej pomocy prawnika, którego Rada Miasta 
nie zatrudnia stworzenie takiego aktu prawa miej-
scowego jest bardzo trudne” – mówi Sławomir Lis, 
przewodniczący Klubu Radnych SLD. Nie wyja-
śnia jednak, dlaczego takiego prawnika Rada nie 
była w stanie uzyskać.

Klub SLD był jednolity jego skład osobowy na 
przestrzeni kadencji nie ulegał zmianom. Naj-
bardziej dało się zauważyć działalność prze-
wodniczącego Klubu Sławomira Lisa oraz Je-
rzego Lisa. Pozostali członkowie działali, jakby 
w ich cieniu, choć radny Piechoczek dzierżył 
w imieniu lewicy funkcję wiceprzewodniczącego 
Rady. „Nie było u nas zmuszania kolegów do po-
djęcia takiej czy innej decyzji, podczas posiedzeń 
klubowych były one wspólnie podejmowane na 
drodze dyskusji. Zawsze osiągaliśmy porozu-
mienie i na forum Rady prezentowaliśmy jednolite 
stanowisko” – wyjaśnia przewodniczący Lis. 
Wskazuje również  na to, że bardzo często na po-
siedzeniach Klubu ustalano interpelacje, które pó-
źniej wspólnie składano. Nie widzi też niczego złe-
go w tym, że członkowie Klubu przyłączają się do 
inicjatyw podejmowanych przez innych radnych. 
„Uważam, że działania SLD w Radzie są wi-
doczne i nie mamy tutaj czego się wstydzić. Nie 
chodzi o to, żeby błyszczeć, ale rozwiązać proble-
my” - podsumowuje. 

Współpraca Klubu SLD z prezydentem była 
przez niektórych oceniana jako tzw. cicha koalicja. 
Pojawiały się nawet poglądy, że prezydent może 
w trudnych sytuacjach liczyć na poparcie tej 
formacji. „To była trudna i niełatwa współpraca. Ze 
strony prezydenta więcej było pustych zobowią-
zań do podjęcia pewnych działań, niż rzeczy-
wistego wywiązywania się ze złożonych obietnic. 

Bywało tak, że podczas prac nad budżetem pre-
zydent składał obietnice jego późniejszej mo-
dyfikacji, po czym ich nie dotrzymywał. Trudno by-
ło z prezydentem cokolwiek ustalić. Po trudnym 
głosowaniu zazwyczaj powrotu do tematu już nie 
było. Oczywiście dobre pomysły i inicjatywy po-
pieraliśmy i nie widzę w tym nic złego. Można 
wprawdzie być zagorzałą opozycją i negować 
wszystkie propozycje, ale po co? Jaki to przy-
niesie skutek dla Miasta? Nie uprawiamy ani po-
litykierstwa, ani biernego poddaństwa w stosunku 
do prezydenta” - tłumaczy radny Lis. 

Dlaczego SLD nie weszła do koalicji, których 
w różnej konfiguracji nie brakowało w tej Radzie? 
Według Sławomira Lisa  „tak naprawdę to wszy-
stkie one opierały się na dzieleniu stanowiskami. 
Bzdurą jest stwierdzenie, że chodziło o coś 
innego. Nas to po prostu nie interesowało”

SLD to typowa partia polityczna z właściwymi 
dla siebie strukturami w regionie i państwie. Na ile 
ta „polityczność” miała wpływ na sposób działania 
tej formacji w Radzie. Sławomir Lis nie widzi tutaj 
żadnych negatywnych oddziaływań:  „Wiem, że 
prezydent powtarza ciągle, że partyjność to zło 
w naszej Radzie, to nieprawda. Z partyjności czyni 
słowo wytrych wtedy, kiedy opozycja ma inny 
pogląd, niż on. Można postawić pytanie: Co to jest 
za demokracja, kiedy nie wolno się różnić? Nigdy 
nie wykonywaliśmy poleceń z tzw. góry. Poważne 
partie polityczne nie mają czasu bawić się w in-
gerowanie w samorządzie. Po to mają swoich 
członków, którzy samodzielnie działają w Radzie. 
Do mnie nikt nigdy nie dzwonił z żadnym po-
leceniem partyjnym i nie były podejmowane żadne 
próby wymuszania pewnych działań”. 

Sojusz Lewicy
Demokratycznej

dysponowała na początku kadencji 6 mandatami 
radnych. Z tego ugrupowania wywodził się też 
prezydent miasta Marian Janecki. Pierwszy rok 
kadencji to trudny czas bycia w opozycji. Później 
Wspólnota zawierała koalicję to z Platformą Oby-
watelską, to z PiS-em, zapewniając sobie popar-
cie radnych dla propozycji prezydenta.

Koalicja, czy jak chcą niektórzy porozumienie, 
które Wspólnota zawiązała na początku 2008 roku 
z Platformą przetrwała ok. dwa lata. Co było po-
wodem, że sojusz wydający się być trwały rozpadł 
się? Z punktu widzenia WS wygląda to nastę-
pująco: „Porozumienie z PO od początku było nie-
jasne. Poza tym nasz koalicjant nie wywiązywał 
się ze swoich zobowiązań względem Wspólnoty”. 
Niedługo po tym WS dogadała się z PiS-em i ra-
zem dobrnęli do końca kadencji. A co decyduje 
o tym z kim ugrupowanie prezydenta zawiera so-
jusze?  „WS może z każdym tworzyć koalicję pod 
warunkiem, że w sprawach miejskich jest osią-
gnięte porozumienie. O tym, z kim w danym mo-
mencie jesteśmy w koalicji decyduje, które ugru-
powanie charakteryzuje się większym rozsądkiem 
i chęcią pracy dla dobra Miasta” - wypowiada się 
w tej kwestii Wojciech Frank, szef Klubu Radnych 
Wspólnota Samorządowa. 

Klub Wspólnoty miał ułatwioną realizację 
swojego programu wyborczego poprzez to, że 
prezydentem miasta został  kandydat Wspólnoty 
i on teź stanowił jego siłę. Po prostu miał naj-
większe możliwości, praktycznie decydował 
o miejskich wydatkach i był w stanie najwięcej 
obiecać. Być może to tłumaczy małą aktywność 
członków WS w przygotowaniu samodzielnych 
projektów uchwał czy występowanie z własnymi, 
niezależnymi od władzy wykonawczej propo-
zycjami. Za nich robili to prezydenccy urzędnicy. 
Oni tylko podnosili ręce w głosowaniu, co nie zna-
czy ze poszczególni z nich nie okazali się przy-
datni i pomocni w wielu przypadkach.  Naj-
ważniejsze ogólnomiejskie cele, które WS wy-
tyczyła sobie na lata 2006-2010 to: modernizacja 
hali widowiskowo-sportowej, budowa boisk spor-
towych w ramach programu „Orlik” oraz zapo-
czątkowania ogromnej inwestycji - budowa Drogi 
Głównej Południowej. 

Często słychać głosy, że WS to polityczne za-
plecze prezydenta, które ślepo wykonuje jego 
polecenia i zawsze murem stoi za swoim szefem. 
Jednak Wojciech Frank nie zgadza się z tymi po-
glądami: „Klub Radnych Wspólnota Samo-
rządowa nie jest przytłoczony osobą prezydenta 
Janeckiego. Wprawdzie mamy do niego nie-
ograniczony dostęp, jednak nie jest tak, że pre-
zydent realizuje każdy postulat  radnego. To on 
podejmuje decyzje i ponosi  za nie odpo-
wiedzialność”. Czy jednak Klub potrafi wyegze-
kwować od prezydenta swoje oczekiwania tak, 
aby nie być tylko maszynką do głosowania? 
„Wspólnota Samorządowa nigdy nie stawiała 
spraw na ostrzu noża w stosunku do prezydenta. 
Zawsze stawialiśmy na rozmowę i negocjacje” - 
wyjaśnia Wojciech Frank. Obserwatorzy ja-
strzębskiej Rady Miasta zauważyli, że bardzo 
często podczas głosowań radni z tej formacji mają 
identyczne zdania i zachowują się niczym żoł-
nierze wykonujący polecenia z góry. Takim 
opiniom zaprzecza szef Klubu WS: „To jest zbio-
rowa mądrość klubu. Nikt radnych nie zmusza do 
takiego, a nie innego głosowania. U nas nigdy nie 
było dyscypliny w głosowaniu”. Nie była potrze-
bna.

Patrząc na Klub Wspólnota Samorządowa tru-
dno oprócz Wojciecha Franka i Andrzeja Kina-
siewicza i sytuacyjnie Celiny Jaworeckiej za-
uważyć większa aktywność radnych podczas 
sesji RM. Jednak przewodniczący Klubu uznaje to 
za normalne zjawisko i mówi, że: „W naszym 
Klubie są mniej i bardziej doświadczeni radni i stąd 
wynika ich mniejsza bądź większa aktywność me-
dialna”.

Wspólnota
Samorządowa

KREDYTY GOTÓWKOWE
przyjdź sprawdź swoją ofertę





sób uczcić ten wielki dla nas dzień?! Dzień 
w którym odzyskujemy upragnioną, opłaconą 
krwią wolność! Ci młodzi ludzie z ogromnym po-
tencjałem, dawką patriotyzmu stają się dla nas 
nadzieją na przyszłość. Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w ten konkurs, w szcze-
gólności pedagogom i najważniejsze, ucze-
stnikom” - mówi Janusz Lubszczyk, nauczyciel 
historii w ZS nr 5. 

I Miejski Konkurs Historyczny „Od znie-
wolenia do niepodległości” pełni bardzo ważną 
rolę w mieście, bo zwraca młodzieży uwagę na 
istotny fragment historii Polski. Uczestnicy tej 
cenne inicjatywy wykazują się wiedzą doty-
czącą genezy upadku I Rzeczpospolitej, oraz 
prób odzyskania niepodległości, aż po rok 
1918. Historia, którą przyswajają sobie młodzi 
ludzie z pewnością wpłynie na ukształtowanie 
ich postawy patriotycznej. Obecnie, w XXI wie-
ku, nie można bowiem wyobrazić sobie świa-
domych obywateli bez znajomości swojej prze-
szłości, tak aby móc z niej wyciągać wnioski 
i budować nowoczesne państwo Polskie.

 Po raz kolejny nauczyciele z Zespołu Szkół 
nr 5 udowodnili, że historia nie jest nic nie-
znaczącym przeżytkiem, a konieczną wiedzą. 
I tak jak powiedziała dyrektor szkoły Barbara 
Gadowska, otwierając konkurs, iż pamięć jest 
potrzebna dla współczesnych pokoleń, a te któ-
re nie mając własnej tożsamości giną. Konkurs 
o tematyce niepodległościowej, który odbył się 
w Zespole Szkół nr 5 zapoczątkował coroczną 
tradycję przypominania młodym mieszkańcom 
Jastrzębia o bardzo ważnej rocznicy, z jaką wią-
że się dzień 11 Listopada. To ciekawe i bardzo 
cenne przedsięwzięcie dydaktyczne. Z pewno-
ścią zasługuje na to, aby każda ze szkół ponad-
gimnazjalnych wzięła w nim udział i wystawiła 
swoją reprezentację.

Przed uczestnikami zostało postawione 
niełatwe zadanie zmierzenia się z trudną polską 
historią od końca XVIII w. do pocz. XX. To czas 
utraty przez nasz kraj niepodległości oraz 
powstań, które były dramatycznymi próbami jej 
przywrócenia. 

Do ZS nr 5 przybyło 26 uczestników, którzy 
utworzyli 13 zespołów. Część młodych hi-
storyków przyjechała spoza naszego miasta - 
Rybnika i Pawłowic. Organizatorami konkursu 
było dwoje nauczycieli ZS nr 5: Katarzyna Ma-
łoszyc i Janusz Lubszczyk przy współudziale 
Marcina Boratyna, Kierownika Galerii Historii 
Miasta - Miejski Ośrodek Kultury. Dyrektor 
Barbara Gadowska, otwierająca konkurs 
mówiła o znaczeniu historii dla narodów. 
Przywołała słowa patrona szkoły Papieża Jana 
Pawła II: „Narody, które tracą pamięć giną”. 
Życzyła wszystkim powodzenia i zachęciła do 
dalszych zainteresowań historycznych. 

W pierwszej części konkursu zawodnicy ro-
związywali test. Natomiast w drugiej odpo-
wiadali na pytania o różnym stopniu trudności. 
Musieli wykazać się nie tylko znajomością fa-
któw, ale i malowideł historycznych oraz analizą 
tekstu źródłowego. Do ścisłego finału dostały 
się drużyny reprezentujące ZS nr 1, ZS nr 6 
i dwa zespoły z ZS nr 3. Klasyfikacja konkur-
sowa przedstawia się następująco: I miejsce: 
Ewa Urbańczyk i Patryk Janiszewski z ZS nr 6, II 
miejsce: Sylwia Niewiadomska i Janusz Tom-
czak z ZS nr 1, III miejsce: Piotr Władysławski i 
Dominik Gruca z ZS nr 3. 

„ Konkurs był trudny, ale udało się nam 
wspólnie z koleżanką poradzić sobie z pyta-
niami. Jednak interesujemy się historią i dlatego 
wzięliśmy w nim udział” - mówił jeden ze 
zdobywców I miejsca, Patryk Janiszewski. „Ze-
społy zmierzyły się z trudnym okresem historii, 
trudnym i niewiarygodnie smutnym, od upadku 
Rzeczpospolitej, poprzez krwawe walki narodo-
wowyzwoleńcze, do szczęśliwego dnia 11 listo-
pada 1918 r. Czy można w inny znaczący spo-
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Czy sprzedaż/kupno nieruchomości 
to rzecz prosta? 
Tylko pozornie tak to wygląda. Aby rzeczywiście 
było to łatwiejsze, trzeba mieć przy sobie niemal 
przez cały czas tj. przy każdym kroku, Specja-
listę w Obrocie Nieruchomościami. Wykonując 
transakcję kupna czy sprzedaży nieruchomości 
trzeba postawić wiele śmiałych kroków. Nie-
stety przy każdym z nich trzeba być bardzo 
ostrożnym. Na tych, którzy nie są czeka wiele 
pułapek.

Czy znane są Pani jakieś skrajnie trudne 
przypadki pułapek i problemów, 
w których znaleźli się ludzie?
Zdarza się, że spotykam ludzi, którzy opowia-
dają mi różne przypadki i żałują, że nie skorzy-
stali z usług mojego Biura „System”. Może to 
nasza cecha, że "Polak mądry po szkodzie", 
choć z pewnością można było tego uniknąć.
Na myśl przychodzą mi przypadki, kiedy klient 
kupując mieszkanie, nie skorzystał z pomocy 
pośrednika i kupił nieruchomość zadłużoną. Ko-
lejny to zakup działki budowlanej, a jak się pó-
źniej okazało niestety jednak nie-budowlanej. 
Przez jej środek przechodził gazociąg. Oczy-
wiście z wymarzonego domu pozostał tylko 
projekt. Przykład osoby sprzedającej na własną 
rękę: właściciel nie znał cen działek na danym 
terenie, po czym sprzedał działkę za symbo-
liczną cenę, nie wiedząc, że ceny działek w kró-
tkim czasie wzrosły na wartości. Gdyby bowiem 
skorzystał  z usług pośrednika, zyskałby dużo 
więcej tzn. mógłby żądać za działkę więcej pie-
niędzy. A mowa tu o kwocie od 10 do 15 tysięcy 
złotych.
Pewne znane mi małżeństwo, postanowiło ku-
pić dom. Stracili na to sporo czasu. Zjeździli 
i oglądali dosyć dużo domów, często odbiegają-
cych od tego, jak były opisywane w prywatnych 
ogłoszeniach. Kiedy wreszcie znaleźli to, czego 

szukali doszło do transakcji. Niestety radość nie 
trwała zbyt długo, gdyż okazało się, że mają 
dożywotnich lokatorów. Oddając sprawę kupna 
domu specjaliście, taka sytuacja nigdy nie 
miałaby miejsca. Pośrednik zawsze czuwa nad 
przebiegiem całej transakcji. Robi to nawet 
w końcowej fazie czyli podczas czytania aktu 
notarialnego u notariusza. Jest wyczulony na 
poprawność zapisów w akcie notarialnym, co 
jest ogromnie ważne, bowiem obie strony tran-
sakcji najczęściej są pod wpływem wielkich 
emocji, czemu trudno się dziwić. 

Jakie zawiłości i przeszkody czyhają na - 
nieobytego na co dzień w sprawach 
nieruchomości - człowieka?
Podstawowym problemem jest skompleto-
wanie odpowiednich dokumentów do sprzeda-
ży. Inne wymagane są przy działce czy domu, 
a inne przy mieszkaniu. Zależy jeszcze jakie 
prawo sprzedajemy: czy jest to spółdzielcze 
własnościowe, prawo do lokalu czy odrebna 
własność). Trzeba wiedzieć gdzie, kiedy i po ja-
kie dokumenty należy się udać. Do jakiej insty-
tucji. Pośrednik, oszczędzając czas klientowi, 
szybko i sprawnie uzyska odpowiednie zaświa-
dczenia i odpisy. Klientowi może zająć to sporo 
czasu i „nerwów" chcąc załatwić sprawę w urzę-
dzie, w spółdzielni czy w Sądzie. Pozwolę sobie 
tylko wspomnieć o trudnościach związanych 
z przepisami prawnymi prawa administracyj-
nego i cywilnego. To dla wielu z nas zbyt skom-
plikowane. 

Dlaczego więc wiele osób prywatnych 
działa w pojedynkę i decyduje się na kroki 
bez pomocy ekspertów? 
Myślę, że wynika to z bardzo stereotypowego 
myślenia pokutującego w naszym społeczeń-
stwie. Nikt nie zastanawia się jak rzetelną i pro-
fesjonalną wiedzę, wypracowaną przez lata na-

uki i pracy, licencjonowany Pośrednik w obrocie 
Nieruchomościami reprezentuje. Gdyby tak jak 
wiele osób myśli, można było oszczędzić na 
transakcjach „bez pośredników”, pośrednictwa 
nieruchomości nie miałyby racji bytu. A jednak 
patrząc na statystyki, coraz więcej ludzi decydu-
je się na dobór specjalisty. Usługi pośrednictwa 
w kupnie i sprzedaży nieruchomości są bardzo 
szerokie. W wielu wypadkach dzięki współpracy 
z pośrednikiem klienci unikają zagrożeń zwią-
zanych z transakcjami na rynku nieruchomości. 
Moje doświadczenie wskazuje, że profesjo-
nalne podejście do wykonywanego zawodu, 
wiedza i zaangażowanie w swoją pracę, skute-
cznie zmieniają to negatywne nastawnie. Mam 
wielu klientów, którzy do mnie wracają lub pole-
cają mnie swoim znajomym. To istotne jak 
i z kim podejmiemy życiowe decyzje.

Czego Pani zdaniem oczekują klienci 
od profesjonalnego pośrednika 
ds. nieruchomości?
Generalnie, klienci spodziewają się szybkiego 
znalezienia kontrahenta oraz opieki na najwy-
ższym poziomie. Przyznam, że często robię 
więcej niż oczekuje ode mnie klient. Dzięki te-
mu, spotykam się z wyrazami uznania ze strony 
osób, z którymi współpracuję. Niezwykle ważny 
jest stały kontakt z klientem. Staram się przeka-
zywać klientom zarówno dobre jak i złe infor-
macje na bieżąco – to rodzi atmosferę zaufania.

Jaka jest różnica pomiędzy zwykłym 
handlarzem, a Pośrednikiem w obrocie 
Nieruchomościami?
Różnice są duże i jest ich sporo. Począwszy od 
tego, że działalność handlarzy nie jest regulo-
wana przez prawo, poprzez nastawienie na 
zysk, na niekompetencji kończąc. Tacy nie po-
siadają stosownej licencji, wykupionego odpo-
wiedniego ubezpieczenia, doświadczenia 

w branży. Nie posiadają nawet biura, w którym 
klienci mogliby przyjść i zapoznać się z Pośre-
dnikiem, a nawet zobaczyć jego uprawnienia, 
certyfikaty i w miłej atmosferze przy kawie czy 
herbacie porozmawiać o współpracy.

Co dla Pani firmy – Nieruchomości 
„System” - jest najważniejsze?
Myślę że tym, czym się kierujemy w działaniach 
to rozpoznanie potrzeb klienta i pomoc w przed-
sięwzięciu. I to przez cały czas związany z ku-
pnem bądź sprzedażą nieruchomości. Bezpie-
czeństwo i ochrona interesów klienta przede 
i nade wszystkim.

Cóż może Pani powiedzieć osobie, która 
właśnie zamierza kupić nieruchomość?
Do końca roku 2001 każdy, kto zarejestrował 
działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami, mógł obsługiwać ten rynek. 
Dużo osób wykonujących ten zawód nie posia-
dało odpowiednich kwalifikacji oraz wiedzy na 
ten temat, nie zapewniając tym samym klientom 
pełnej ochrony. W tym wypadku, takiej osobie 
chciałabym poleci, by nie trafiać „byle gdzie”. 
Polecam Licencjonowane Biuro w Obrocie Nie-
ruchomościami „System” – moją firmę.
W którym sytuacja diametralnie się różni od opi-
sanej. Posiadam licencję i każda osoba wyko-
nująca czynności pośrednictwa działa pod mo-
im bezpośrednim nadzorem. Tym samym gwa-
rantujemy, że oferujemy profesjonalną obsługę 
klienta. Przykładami są: doradztwo, pomoc 
w negocjacjach, sprawdzanie stanu prawnego, 
obsługę transakcji, a w efekcie gwarantujemy 
wieloletnim doświadczeniem na rynku nie-
ruchomości bezpieczeństwo i spokój, które chy-
ba w tych zmaganiach są bezcenne…

rozmawiał 

NIE RYZYKUJ – KUPUJ BEZPIECZNIE!

Agnieszka Wolanin
Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Nr licencji 7863
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Podobno ktoś kiedyś zarzucił Tomaszowi Hajto, 
że ten nie strzelił karnego w jednym ze spotkań 
Schalke 04. „Hajtowy” zbeształ faceta wy-
mieniając mu po kolei etapy swojej kariery, dzię-
ki którym mógł tego karnego zmarnować. Paweł 
Hajduczek został wicemistrzem Europy, a teraz 
gra w jednej z najsilniejszych lig starego konty-
nentu. Zatem zanim popłyną potoki krytyki, war-
to się zastanowić, jaki był mój „najlepszy mecz”. 
I czy przypadkiem nie było to wiekopomne star-
cie z sąsiednim blokiem.

nadal zyskiwał uznanie w oczach trenera i re-
gularnie pojawiał się na boisku. Strzelił również 
jedną bramkę. Trafił na wagę trzech punktów 
w wyjazdowym spotkaniu z Dniepro Dniepro-
pietrowsk. Ale Tawrija nieco obniżyła loty i tym 
razem musiała zadowolić się ósmą lokatą. Mi-
mo to nic nie zapowiadało kłopotów jastrzębia-
nina.

Tymczasem w sezonie 2009/2010 Paweł 
Hajduczek pojawił się na boisku tylko trzy razy, 
w spotkaniach z Zakarpatią Użhorod, 
Metalurgiem Zaporoże i Metalistem Charków. 
Mógł cieszyć się razem z kolegami ze zdobycia 
Pucharu Ukrainy, ale jego udział w tym sukcesie 
był mniej niż iluzoryczny. Dlatego postanowił po 
raz kolejny zmienić środowisko i wybrał drugi z 
wymienionych przed chwilą klubów. Metalurg to 
ukraiński średniak, który jeszcze nigdy nie spadł 
z ekstraklasy, ale... obecnie ma na koncie zale-
dwie trzy oczka i zajmuje ostatnie miejsce. 
W bieżącym sezonie Paweł Hajduczek zagrał w 
pełnym wymiarze czasowym z Arsenalem Kijów 
i Szachtarem Donieck, ale to by było na tyle. W 
kolejnych spotkaniach wchodził z ławki lub... nie 
wchodził. Pod koniec września musiał też przeł-
knąć gorycz opuszczenia boiska w wyniku 
dwóch żółtych kartek w meczu z Workslą Poł-
tawa.

Paweł Hajduczek jest obecnie pomocni-
kiem ukraińskiego klubu Metalurg Zaporoże, 
który jest „czerwoną latarnią” rozgrywek. Bez 
wątpienia poziom tej ligi jest wyższy niż polskiej 
i jastrzębianin z powodzeniem mógłby w obe-
cnej dyspozycji grać w naszej ekstraklasie. Ale 
chyba mimo wszystko nie o to chodziło... Z je-
dnej strony piłkarz o takim potencjale, który 
swego czasu sięgnął po gwiazdę z nieba, wi-
nien teraz reprezentować barwy zdecydowanie 
lepszego zespołu. Z drugiej jednak strony... 

Paweł Hajduczek, bo o nim mowa, urodził 
się 17 maja 1982 roku w Jastrzębiu Zdroju. Jak 
wszyscy młodzi i zdolni z naszego miasta, trafił 
do Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie, gdzie 
z powodzeniem szlifowano diament jego tale-
ntu. Ze skali umiejętności Hajduczka zdawał so-
bie sprawę selekcjoner juniorów Michał Glo-
bisz, u którego Paweł stał się podstawowym 
graczem linii pomocy. Hajduczek wystąpił w naj-
ważniejszym meczu tej kadry, historycznym fi-
nale Mistrzostw Europy U-17 w Ołomuńcu. Ry-
walem była bezkonkurencyjna Hiszpania, która 
wygrała 4:1. Rezultat nie przynosił hańby Pola-
kom. A w składzie rywali był między innymi Jose 
Reina, który dziś broni bramki Liverpoolu. Z na-
szych piłkarzy w zasadzie żaden nie zrobił po-
ważnej kariery... Hajduczek nie jest tu zatem ża-
dnym wyjątkiem. Dla każdego z nich turniej na 
czeskich boiskach pozostaje największym su-
kcesem w sportowym życiu.

Do 2001 roku Hajduczek zdążył również za-
grać w barwach UKS SMS Łódź, z którego trafił 
do francuskiego AJ Auxerre. Z podboju Francji 
jednak niewiele wyszło. Dziewiętnastolatek nie 
przekonał do siebie działaczy i słynnego trenera 
Guy Roux. Po roku wrócił do Polski. Występo-
wał w Podbeskidziu Bielsko-Biała, Polonii Wa-
rszawa i Zniczu Pruszków. Nadal jednak nie po-
trafił wrócić do swojej dawnej dyspozycji i w opi-
nii coraz większej liczby osób trafiał do nie-
zwykle obszernej rubryki pod nazwą „zmar-
nowane talenty polskiej piłki nożnej”. W 2004 ro-
ku postanowił wrócić „na stare śmieci” do Ja-
strzębia. Gieksa akurat wywalczyła awans do III 
ligi. Przy Harcerskiej spędził cały sezon 
2004/2005. Rozegrał 25 spotkań i strzelił dwie 
bramki, pokonując bramkarzy Ruchu Radzion-
ków i TOR-u Dobrzeń Wielki. Ale nie zachwycał. 
Część sympatyków GKS Jastrzębie spodzie-

wała się po wicemistrzu Europy prawdziwej pił-
karskiej wirtuozerii, tymczasem Paweł Hajdu-
czek został zapamiętany raczej jako ten, który 
potrafi „złapać” bezsensowną żółtą lub czerwo-
ną kartkę. Po sezonie ponownie postanowił 
spróbować swoich sił za granicą. Wybrał grecki 
klub AE Joanina, występujący w miejscowej 
trzeciej lidze. W tym samym klubie kilka lat pó-
źniej zagości również Łukasz Pielorz. Czasami 
AE mylony jest z PAS Joanina, który ma na swo-
im koncie wieloletni pobyt w ekstraklasie Grecji. 
W Joaninie Hajduczek spędził dwa lata z cał-
kiem niezłym skutkiem. Grał i strzelał bramki. 
W 2007 roku przeniósł się do Olympiakosu ASK 
Volos, którego barwy reprezentował w rundzie 
jesiennej sezonu 2007/2008. Tam również mu-
siał pozostawić po sobie dobre wspomnienia, 
bo wiosną pojawił się w... pierwszej lidze. Ukra-
ińskiej. W kadrze pierwszego, historycznego 
mistrza kraju nad Dnieprem.

Nie było to jednak ani Dynamo Kijów, ani 
Szachtar Donieck. Hajduczek ubrał koszulkę 
Tawriji Symferopol, która w 1992 roku sprawiła 
sensację, wygrywając ukraińskie rozgrywki. 
Wcześniej zaledwie przez rok grała w naj-
wyższej lidze ZSRR. Zatem daleko jej było nie 
tylko do potęg z Kijowa i Doniecka, ale też Dnie-
propietrowska czy Ługańska. Na pewno jednak 
jastrzębianin nie mógł narzekać na... tem-
peraturę. Krym słynie bowiem z dobrej pogody. 
Hajduczek zadebiutował w marcu 2008 roku 
meczu z Krywbassem Krzywy Róg. Trzy tygo-
dnie później strzelił swojego pierwszego gola 
w barwach Tawriji, pokonując bramkarza Sza-
chtara Donieck. „Krymczanie” niespodziewanie 
pokonali potęgę z Donbassu 3:2. Paweł wywal-
czył sobie miejsce w podstawowej jedenastce 
i w pełnym wymiarze czasu występował w każ-
dym kolejnym meczu, a jego klub zajął wysokie, 
piąte miejsce. W kolejnym sezonie Hajduczek 

www.vitalitinstytut.pl JEDŹ
BEZPIECZNIE 
I PEWNIE
NAJTAŃSZE OPONY

   DO AUT OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH

         ZIMOWE ORAZ LETNIE -NOWE

www.1234opony.pl

Jastrzębie-Zdrój 
ul. Pszczyńska  259 

tel: 723362702
        504905541

Paweł Hajduczek
Urodził się w 1982 roku w Jastrzębiu Zdroju. Przygodę z futbolem rozpoczynał w Szkółce Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie, choć niektóre 

źródła podają też GKS Jastrzębie. Klub ten prowadził bowiem w latach dziewięćdziesiątych również grupę juniorów. Zawodnik grał 

na pozycji pomocnika. Miał predyspozycje do zrobienia poważnej kariery. Gdy wraz z kolegami zdobywał wicemistrzostwo Europy 

w 1999 roku, był na szczycie. Ale wówczas jeszcze o tym nie wiedział. Tak jak wszyscy, którzy zachwycali się wysokim pomocnikiem 

z Jastrzębia. Przecież niezwykle udana impreza w Czechach miała być początkiem czegoś wspaniałego...



Oferta 166445

Powierzchnia: od 1300 m2 do 1500 m2
Cena: 255 000
Kontakt: 515 077 835

Połowa bliźniaka położonego na osiedlu 
domów jednorodz. w Zebrzydowicach

Oferta 171735
Lokalizacja: Jastrzębie Zdrój ul.Połomska
Powierzchnia domu: 140m
Cena: 375 000 do neg.
Kontakt: 510 291 852

2

Oferta 243710
Lokalizacja: Jastrzębie, Północna
Powierzchnia użytkowa: 61m
SUPER OFERTA DUŻE M4
Cena: 130 000
Kontakt: 515 077 835

2

Oferta 241506
Lokalizacja: Pawłowice, Górnicza
Powierzchnia użytkowa: 52m
Cena: 150 000
Kontak: 515 077 835

2

Oferta 239794
Lokalizacja: Jastrzębie, Marusarzówny
Powierzchnia użytkowa: 72 m
Cena: 135 000
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 240836
Lokalizacja: Jastrzębie, Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: 72m
Cena: 148 000
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 210269
Lokalizacja: Hażlach
ENERGOOSZCZĘDNY DOM 
Powierzchnia użytkowa: 128 m
Cena: 265 000
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 243259
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Działka inwestycyjna

Cena: 1 490 000
Kontakt: 510 291 852

2Powierzchnia:  7000 m

Oferta 243257
Lokalizacja: Trasa nr 81
Powierzchnia: 390m
NIERUCHOMOŚĆ INWESTYCYJNA
Cena: 850 000
Kontakt: 503 073 464

2

Oferta 215184
Dom gotowy do zamieszkania
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa:180m
Cena: 440 000 Do dużej negocjacji!
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 232594
Lokalizacja: Rybnik - Dom w centrum
Powierzchnia użytkowa: 140m
Cena: 725 000
Kontakt: 510 291 852

2

Oferta 231297
Lokalizacja: Strumień, DOM
Powierzchnia użytkowa: 300m2

Cena: 599 000
Kontakt: 510 291 852
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Jastrzębie Zdrój
                                                                               

ul. Arki Bożka 5

tel/fax 32 43 41 381

Rybnik

ul. Korfantego 11  

tel/fax 32 422 13 78

Żory

ul. Kościuszki 18

tel/fax 32 46 96 208

www.aspect.info.pl
e-mail: biuro@aspect.info.pl

www.aspect.info.pl

Oferta 219640

Powierzchnia: od 1300 m2 do 1500 m2
Cena: od 65000 do 85000
Kontakt: 515 077 835

Położenie działki: Świerklany

Oferta 237077
Lokalizacja: Jastrzębie, Jasna
M4- niski blok! niskie piętro!
Cena: 154 500
Kontakt: 503 073 464

Oferta 237094
Lokalizacja: Pawłowice
Powierzchnia działki: 1390m
Cena: 114 000
Kontakt: 503 073 464

2

Oferta 231578
Lokalizacja: Jastrzębie, Śląska
Powierzchnia: M4
Cena: 115 000
Kontak: 515 077 835

Oferta 223190
Lokalizacja: Jastrzębie, Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: 70m
Cena: 155 000
Kontakt: 510 291 852

2

Oferta 240836
Lokalizacja: Jastrzębie, Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: 72m
Cena: 148 000
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 239906
Lokalizacja: Wodzisław Śląski 
Powierzchnia: M3
Cena: 99 900
Kontakt: 515 077 835

Oferta 232715
Lokalizacja: Jastrzębie, Zielona

Cena: 164 000
Kontakt: 515 077 835

Powierzchnia:  M6 2 na 2

Oferta 239783
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia: 34,5m
Cena: 92 900
Kontakt: 510 291 852

2

Oferta  235885
Lokalizacja: Jastrzębie, Marusarzówny
Powierzchnia: 57m
Cena: 150 000
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 208865
Lokalizacja: Zebrzydowice, Kaczyce
Powierzchnia domu: 350m
Cena: 480 000
Kontakt: 503 166 375

2

Oferta 234478
Lokalizacja: Jastrzębie, Centrum
Powierzchnia użytkowa: 55,7m2

Cena: 149 000
Kontakt: 503 073 464

Oferta 237095
Lokalizacja: Jastrzębie, Turystyczna
Powierzchnia użytkowa: 63m2

Cena: 139 700
Kontakt: 503 073 464

www.parcela-nieruchomosci.pl

Lokalizacja: J-bie, ul. Ruchu Oporu
Powierzchnia użytkowa: M2, 31.00
Piętro: parter
Cena: 83 000 zł
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, ul.Turystyczna
Powierzchnia: M3, 49.00m2
Piętro: III
Cena: 128 000
Kontakt: 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie, Pomorska
Powierzchnia: M3, 50.00m2
Piętro: I
Cena: 128 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, Kaszubska
Powierzchnia: M2, 33.53 m2
Piętro: parter
Cena: 83 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, Małopolska
Powierzchnia: M4, 55.70 m2
Piętro: parter
Cena: 145 000
Kontakt: tel. 514 085 004

tel/fax: 32 471-24-70
790-224-044

ul. Warmińska 2b 
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Lokalizacja: J-bie, ul. Opolska
Powierzchnia: M4, 55.70m2
Piętro: X
Cena: 125 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: Jastrzębie, Katowicka
Powierzchnia: M4, 55.70m2
Piętro: VIII
Cena: 145 000
Kontakt: tel. 601 976 218

Lokalizacja: J-bie, ul.Krasickiego
Powierzchnia: M4 48.00m2
Piętro: IV
Cena: 135 000
Kontakt: tel.  601 976 218

Lokalizacja: J-bie, Pomorska
Powierzchnia: M5, 56.00 m2
Piętro: II
Cena: 132 000
Kontakt: tel. 514 085 004

Lokalizacja: J-bie, ul. Kaszubska
Powierzchnia: M4, 55.85m2
Piętro: parter
Cena: 133 000
Kontakt: tel. 514 085 004





ul. 11 Listopada 71 

budynek JASTER

44-335 Jastrzębie Zdrój 

tel/fax: 32 / 475 32 20

www.ifi.com.pl

Oferta MS-1378
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Kaszubska
Powierzchnia użytkowa: 53,27
Piętro: 8
Cena: 160 000
Kontakt: Damian Górniak, 795 563 808

Oferta MS-1108
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Bogoczowiec
Powierzchnia użytkowa: 49,30
Piętro: wysoki parter
Cena: 107 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1362
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 46,35
Piętro: 3
Cena: 115 000
Kontakt: Damian Górniak, 795 563 808

Oferta MS-1191
Lokalizacja: Pawłowice
Powierzchnia użytkowa: 55,70
Piętro: 2
Cena: 147 500
Kontakt: Słomka Agnieszka, 693 534 353

Oferta MS-1234
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 56,92
Piętro: parter
Cena: 135 000
Kontakt: Słomka Agnieszka, 693 534 353

Oferta MS-1350
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 42,00
Piętro: 7
Cena: 110 000
Kontakt: Damian Górniak, 795 563 808

Oferta MS-1316
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 46,35

Cena: 124 000
Kontakt: 

Piętro: 4

Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta MS-1346
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 51,00
Piętro: 3
Cena: 119 000
Kontakt: Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta MS-
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 53,00
Piętro: 4
Cena: 141 000
Kontakt:

1400

 Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta DS-1274
Lokalizacja: Pawłowice
Powierzchnia użytkowa: 74,30
Piętro: 4
Cena: 165 000
Kontakt: Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta GS - 1211
Działka inwestycyjna
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 579,00
Cena: 250 000
Kontakt:  Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1196
Lokalizacja: Wodzisław, Wilchwy - Osiedle
Powierzchnia użytkowa: 35,64
Piętro: 3
Cena: 82 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1402
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Warmińska
Powierzchnia użytkowa: 47,05
Piętro: 4
Cena: 119 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-668
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 48,32
Piętro: 2
Cena: 130 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1215
Lokalizacja: Wodzisław, Wilchwy
Powierzchnia użytkowa: 49,81
Piętro: wysoki parter
Cena: 115 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1297
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 55,70
Piętro: 9
Cena: 135 000
Kontakt: Słomka Agnieszka, 693 534 353

Oferta MS-1206
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 55,50
Piętro: 8
Cena: 139 000
Kontakt: Słomka Agnieszka, 693 534 353

Oferta MS-1304
Lokalizacja: Jastrzębie, Marusarzówny
Powierzchnia użytkowa: 62,95
Piętro: 7
Cena: 145 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1031
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 30
Piętro: 4
Cena: 79 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1307
Lokalizacja: Pawłowice, Polna
Powierzchnia użytkowa: 55,26
Piętro: parter
Cena: 145 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta DS-1421
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 
Piętro: 4
Cena: 155 000
Kontakt: 

55,70

Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1415
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 60,70
Piętro: 3
Cena: 129 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1403
Lokalizacja: Wodzisław Śląski, Wilchwy
Powierzchnia użytkowa: 34,20

Cena: 78 000
Kontakt: 

Piętro: 5

Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1311
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 49,04
Piętro: 5
Cena: 145 000
Kontakt: Słomka Agnieszka, 693 534 353

Oferta MS-1242
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 47,71
Piętro: 2
Cena: 123 000
Kontakt: Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1227
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 70,51

Cena: 140 000
Kontakt: 

Piętro: 7

Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta GS-1260
Lokalizacja: Pawłowice
Powierzchnia użytkowa: 977,00
Działki niezagospodarowana
Cena: 54 200
Kontakt: Agnieszka Słomka, 693 534 353

Oferta MS-1184
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 70,03

Cena: 175 000
Kontakt: 

Piętro: 5

Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta MS-1066
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 47,26

Cena: 129 000
Kontakt: 

Piętro: 4

Anna Strzelczyk, 696 777 231

Oferta 1251
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Powierzchnia użytkowa: 55,70

Cena: 135 000
Kontakt: 

Piętro: 8

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta DS-1056
Lokalizacja: Jatrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa domu: 150,00

Cena: 310 000
Kontakt: 

Piętro: 3

Anna Strzelczyk, 696 777 231

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

Cena: 94 500
Kontakt: 

Przeznaczenie działki: budowlana

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta GS-1250
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój, Bzie
Powierzchnia użytkowa: 538,00

Cena: 45 000
Kontakt: 

Przeznaczenie działki: budowlana

Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta GS-1252
Lokalizacja: Zebrzydowice Dolne
Powierzchnia użytkowa: 1009,00

Cena: 70 000
Kontakt: 

Przeznaczenie działki: budowlana

Magdalena Madecka, 696 777 246

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

Cena: 335 000
Kontakt: 

Ilość kondygnacji: 2

Magdalena Madecka, 696 777 246
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Oferta MS-1383
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 48,90

Cena: 127 000
Kontakt: 

Piętro: 6

Anna Strzelczyk, 696 777 231

a

Oferta MS-468
Lokalizacja: Wodzisław, Wilchwy
Powierzchnia użytkowa: 50,00
Piętro: 3
Cena: 93 900
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta GS-1248
Lokalizacja: Godów
Powierzchnia użytkowa: 1659,00
Działka niezagospodarowana
Cena: 53 000
Kontakt: Magdalena Madecka, 696 777 246

Oferta MS-1334
Lokalizacja: Jastrzębie-Zdrój
Powierzchnia użytkowa: 44,00

Cena: 109 000
Kontakt: 

Piętro: wysoki parter

Anna Strzelczyk, 696 777 231
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kandydata o usunięcie herbu i zostało to uczynione, choć 
dopiero po ponad tygodniu. A co do wyzwisk... Kibice mają 
to do siebie, że nie owijają w bawełnę. Czy to jeśli chodzi 
o sędziego, czy kogoś, kto w ten czy inny sposób im się nie 
podoba. Powtórzę jednak, że klub nie ma żadnego wpływu 
na to, co mówią kibice. Nawet Stowarzyszenie Kibiców jest 
odrębną od klubu GKS 1962 Jastrzębie jednostką.

Prezes Sergiusz Wójcik sam kandyduje, 
i to z konkurencyjnego ugrupowania.
Ale to nie ma żadnego wpływu na moje odcięcie się od tej 
sytuacji. Potępiam takie zachowanie i nie mają tu znacze-
nia listy czy barwy partyjne. Poza tym, sam nie jestem czło-
nkiem żadnej partii. Wraz z członkiem zarządu GKS 1962 
Krzysztofem Zacharjaszem startujemy do Rady Miasta 
z list Platformy Obywatelskiej, bo tylko to ugrupowanie 
miało ochotę na rozmowę z naszym klubem o miejscach 
na swoich listach. A dlaczego zdecydowaliśmy się na 
start? Bo chcemy, aby siła głosu środowiska związanego 
z GKS Jastrzębie była jak największa. Myślę, że można 
wypracować podstawy współpracy miedzy miastem i klu-
bami sportowymi. Prawo w tym zakresie zmieniło się zna-
cznie i umożliwia już mocniejsze wsparcie finansowe klu-
bów. W końcu najlepszą promocją miasta są zwycięstwa 
sportowców.  Nie zmarnujmy potencjału jaki posiadamy. 
Wcześniej w Radzie Miasta był prezes Joachim Langer, 
ale niewiele z tego wynikało.

W komentarzach pod artykułami związanymi z GKS 
1962 Jastrzębie często można znaleźć odniesienia, 
najczęściej negatywne, do Pańskiej pracy w 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Może Pan to 
skomentować?
Nie jestem już od 1 listopada 2010 roku pracownikiem Gór-
niczej Spółdzielni Mieszkaniowej, tak jak wiele osób, które 
zostały z niej wyrzucone po tym, gdy władzę w niej przejęli 
partyjni koledzy kandydata na prezydenta Grzegorza Ma-
tusiaka. Usunięto spore grono ludzi niewygodnych dla no-
wych władz. Niezależnie od tego, czy ktoś pracował do-
brze czy źle. Niestety, tak to wyglądało. Dlatego wielu 
z nas sądzi się obecnie ze Spółdzielnią i mamy bardzo du-
że szanse na wygraną. A negatywne komentarze do arty-
kułów sportowych? Jeśli ktoś zainteresuje się sprawą, to 
nie będzie miał wątpliwości, kto je pisze. Pojawiają się tam 
na tyle niewiarygodne informacje, że nie warto przywią-
zywać do nich większej wagi.

strzębie spółka akcyjna. Awans do IV ligi, który stanie się 
faktem w maju lub czerwcu 2011 roku, to dopiero pierwszy 
etap. My już chcemy myśleć o następnych latach. Musimy 
uczyć się na błędach poprzedników. I działać także w ta-
kim kierunku, aby zdywersyfikować źródła finansowania. 
Tamten klub, podobnie jak inne w Jastrzębiu, przede wszy-
stkim widzą JSW S.A. jako głównego sponsora. A łaska 
pańska na pstrym koniu jeździ. Jedna decyzja władz Spó-
łki i klubu nie ma.

Na razie na ilość kibiców nie możecie narzekać. 
Hokej i siatkówka są w pierwszej lidze, a wy w 
szóstej. A frekwencja porównywalna lub wyższa.
Futbol zawsze był, jest i będzie popularniejszy niż wymie-
nione dyscypliny. To fenomen na skalę światową. W tra-
kcie mistrzostw świata miliardy ludzi to oglądają. A mi-
strzostwa świata w siatkówce nie gromadzą widzów nawet 
na finale imprezy. Pamiętam, gdy bodajże w Turcji w finale 
wielkiej imprezy Polacy grali przy pustych trybunach. Nie 
wyobrażam sobie tego w przypadku piłki. Zresztą, proszę 
popatrzeć na Euro 2012. Cały kraj jest w to zaangażowany 
i liczy wręcz na skok cywilizacyjny. Podobnie jest w przy-
padku klubów siatkarskich. Jastrzębski Węgiel grał w pu-
charach z mistrzem Niemiec, a „Jastor” nie był pełny. Nie 
chciałbym nawet sobie wyobrażać sytuacji, gdyby na 
Stadionie Miejskim pojawił się Bayern Monachium.

Może właśnie o to chodzi władzom Spółki. Aby 
przyjechał mistrz Niemiec w siatkówce nie trzeba 
tyle inwestycji, niż aby przyjechał mistrz Niemiec 
w futbolu.
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Ale chyba jest taka 
niewielka różnica między Friedrichshafen i Bayernem 
(śmiech).

Kolejny temat to LKS 1908 Nędza.
Cóż, tu sytuacja jest dość ciekawa. W Nędzy nieco ucier-
piał stary płotek, którego wartość nie była zbyt wysoka. 
Tymczasem prezes tego klubu domagał się zapłaty prawie 
czterech tysięcy złotych. Być może przez boisko w Nędzy 
i całą miejscowość przeszło siedem plag egipskich, ale nie 
rozumiem, dlaczego chce się obciążać tym Jastrzębie. 
Wyraziliśmy chęć załatwienia sprawy i udało się w miarę 
polubownie zakończyć temat. Podobna sytuacja ma miej-
sce w przypadku meczu z Rymerem Rybnik, gdzie prze-
ciwnik chce oddać mecz walkowerem, a Śląski Związek 
Piłki Nożnej nie podejmuje decyzji już od kilku tygodni. To 
kolejny dowód, że nie jesteśmy za mocno kochani.

W trakcie ostatnich spotkań na Stadionie Miejskim 
został ordynarnie zwyzywany jeden z kandydatów na 
prezydenta.
Istotnie. Klub oczywiście odcina się od tego. Ale przecież 
to nie ja czy inny działacz klubowy nakazywał temu kandy-
datowi używania bez naszej zgody herbu GKS 1962 Ja-
strzębie na swojej stronie internetowej oraz prowadzenia 
kampanii wyborczej na stadionie w czasie trwania meczu. 
A to było bezpośrednim powodem wyzwisk. Klub poprosił 

Jak prezes Sergiusz Wójcik podsumuje kończącą się 
rundę jesienną w wykonaniu piłkarzy GKS Jastrzębie?
Sergiusz Wójcik - Trudno, abym podsumował ją inaczej, 
aniżeli pozytywnie. Wygraliśmy niemal wszystkie spotka-
nia. Praktycznie już zapewniliśmy sobie awans. Prawdo-
podobnie zakończymy cały sezon z dużą przewagą pun-
ktową. I tak jak mówiłem w jednym z wywiadów, tak kończy 
się wpuszczanie rekina do akwarium z mniejszymi rybami.

Mniejsze ryby narzekają, że muszą grać z Jastrzębiem.
Nie tylko narzekają, ale również organizują spotkania, któ-
rych celem jest współdziałanie przeciw nam. Na szczęście 
nic z tych zebrań nie wynika. Ciekawą sytuacją jest, iż 
w momencie rozmowy z którymkolwiek z prezesów na-
szych przeciwników, każdy z nich mówi, że jest po naszej 
stronie i my mamy rację. A knują „ci inni”.

Ile razy przywitano Pana jako prezesa 
Gosława Jedłownik?
Ci, którzy nas nie lubią, ciągle robią z tej nazwy sensację, 
jakby to była jakaś tajemnica. Ani razu nie przywitano mnie 
takimi słowami. Tak jak mówiłem, gdy rozmawiamy bezpo-
średnio z klubami, to każdy z nich wie, że gra z GKS 1962 
Jastrzębie i żadnemu nie przeszkadza, że występujemy 
w lidze okręgowej. Nie można jednak ukrywać, że nie je-
steśmy lubiani w „centrali”. Dlatego w oficjalnych doku-
mentach ciągle widnieje Gosław Jedłownik. Na takiej sa-
mej zasadzie w europejskich pucharach gra Amica Wro-
nki, a nie Lech Poznań, a w polskiej lidze Groclin Grodzisk 
Wielkopolski i Spartakus Szarowola, a nie Polonia Wa-
rszawa i Motor Lublin. Natomiast dziwię się tym prezesom 
klubów ligi okręgowej, którzy nie chcą z nami grać i uwa-
żają, że powinniśmy zaczynać od C klasy. Nawet gdyby 
tak się działo, to i tak spotkalibyśmy się za kilka lat. Prze-
cież nie można zakazać uprawiania futbolu w Jastrzębiu.

Tym niemniej start od klasy C czeka każdy nowy 
klub. Tu nie ma dobrego rozwiązania.
Być może należałoby stworzyć jakieś warunki licencyjne, 
których elementem jest sportowa siła danego środowiska, 
a także jego potencjał piłkarski i organizacyjny. Spełniając 
te warunki zaczynałoby się od III ligi. To oczywiście nie jest 
sprawiedliwe, bo każdy powinien być traktowany równo. 
Ale jeśli jest, to mamy takie sytuacje jak z Piastem Gliwice, 
Zagłębiem Sosnowiec czy Lechią Gdańsk, że kluby te 
przez cały sezon rozgrywają pięć spotkań, bo resztę wy-
grywają walkowerami. Jaki to ma sens?

Kim dla klubu jest pan Dariusz Kozielski?
Człowiekiem, z którym rozmawiamy na temat bliskiej 
współpracy Gosława Jedłownik i GKS 1962 Jastrzębie. 
Bardzo sobie cenimy to współdziałanie. Będziemy nadal 
pracować nad tym, aby w Jastrzębiu była piłka na porzą-
dnym, ligowym poziomie. Razem spróbujemy zbudować 
podstawy silnego klubu.W przerwie zimowej poczynimy 
odpowiednie kroki, o których mówiliśmy od początku. Z do-
kumentów, miejmy nadzieję, zniknie Gosław Jedłownik, 
a pojawi się GKS Gosław Jastrzębie. Po sezonie nastąpi 

zmiana oficjalnej nazwy na GKS Jastrzębie.

Jeśli klub nazywa się Gosław, to czym jest nazwa 
GKS 1962 Jastrzębie?
Jest to używana zgodnie z prawem nazwa marketingowa. 
Z czasem stanie się oficjalną nazwą klubu widniejącą 
w dokumentach Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Jesienią niemal wszystkie mecze rozgrywaliśmy na 
Stadionie Miejskim w Jastrzębiu. To oznacza, że 
wiosną grać będziemy praktycznie bez przerwy na 
wyjazdach. W dokumentach PZPN widnieje zapis, że 
nie można dwóch spotkań między tymi samymi 
rywalami rozegrać na tym samym obiekcie.
Tak, ale prawdopodobnie dla nas zostanie zrobiony wy-
jątek. Przeciwnicy wolą grać u nas z powodów oczy-
wistych. Dlatego runda wiosenna będzie wyglądać tak jak 
jesienna. Natomiast nie rozumiem, dlaczego my mamy się 
przejmować tym, że ktoś nie potrafi nas przyjąć. Przecież 
to nie nasza sprawa. Przypominam, że to policja wydaje 
zgodę na rozegranie meczu. I taką zgodę policja wydała 
w przypadku naszych wyjazdowych spotkań, przy czym 
zażądano od gospodarzy zabezpieczenia obiektu, czyli 
zatrudnienia ochrony. A to kosztuje. Ochrona musi być za-
wsze, jeśli dane wydarzenie sportowe skupia pewną ilość 
widzów. Niezależnie od tego, czy gra GKS Jastrzębie, czy 
to są derby gminy Mszana, na których pojawią się cztery 
sołectwa. I tylko o to rozbija się cała sprawa.

W poniedziałek będzie miało miejsce Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia. Coś ważnego się na nim 
stanie?
Dokonamy pewnych niezbędnych zmian w statucie i poro-
zmawiamy o sprawach „papierkowych”. Ocenimy też wy-
stępy klubu w lidze okręgowej oraz wytyczymy sobie cele 
na przyszłość. Nie będzie żadnego trzęsienia ziemi. To no-
rmalne spotkanie po rundzie jesiennej.

Kilka razy wspominał Pan, iż MKS GKS Jastrzębie 
był do uratowania. To samo twierdził prezes 
Jerzy Woźniak. Nie żebym był złośliwy, ale to Pan 
przewodniczył zebraniu, na którym klub postawiono 
w stan likwidacji. Skąd ta zmiana zdania?
To nie jest zmiana zdania. Klub był do uratowania, ale zna-
cznie wcześniej niż w roku 2010. Dług nie był na tyle wy-
soki, aby istniała konieczność „położenia” MKS GKS Ja-
strzębie. Po sezonie 2009/2010 nie było już nic do oca-
lenia. Dług napędzał dług, a atmosfera wokół tego klubu 
była wręcz katastrofalna. Nikt nie chciał pomagać. Za-
brakło prawdopodobnie silniejszego  zaangażowania. 
Dziś, gdy w Jastrzębiu mamy zupełnie nowe stowarzy-
szenie, nadal musimy słuchać w wielu firmach o tym, jak 
ich przedstawiciele zostali potraktowani przez poprzednie 
władze klubu. MKS GKS Jastrzębie powinien być ra-
towany po sezonie 2007/2008, gdy dług był niewielki, a sy-
tuacja w miarę stabilna. Wtedy należało podjąć odpo-
wiednie kroki. My dziś chcemy tego uniknąć, dlatego 
w miarę szybko powstanie w oparciu o  klub GKS 1962 Ja-

Ewa Nazarowska, Marian Zakowicz, Eugeniusz Rakowicz

"Centrala nas nie lubi”
Spotkaniem z Płomieniem Połomia zakończyła się runda jesienna sezonu 2010/2011 w wykonaniu piłkarzy GKS Ja-
strzębie. Zgodnie z oczekiwaniami nowy klub zdominował ligę okręgową i pewnie usadowił się na pozycji lidera. 
Mimo niemiłej niespodzianki w meczu z Płomieniem, GieKSa pewnie zmierza do IV ligi. O aspektach sportowych 
i organizacyjnych w klubie GKS 1962 Jastrzębie, a także relacjach z Dariuszem Kozielskim, Gosławem Jedłownik i... 
piłkarską centralą mówi prezes klubu, Sergiusz Wójcik.

Sergiusz Wójcik

Ja dotrzymuję słowa
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CHMIELEWSKI
Kandydat do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

Lista 5 Pozycja 2
Os.Barbary
Os. Arki Bożka 
Os. Pionierów
Sołectwo Ruptawa-Cisówka



pomocy poszedł na dno, mimo że na jego mecze chodziła 
dziesiąta część mieszkańców Jastrzębia Zdroju. Tu naj-
lepiej widać „dojutrkowość” naszych polityków niezależnie 
od ich barw politycznych. Nie liczyło się posiadanie klubu, 
do którego mogą trafiać wychowankowie Szkółki Pił-
karskiej MOSiR Jastrzębie, którzy wcześniej budowali po-
tęgę Odry Wodzisław. Liczył się święty spokój zamiast 
strategii na lata i promowania miasta poprzez mecze z Gó-
rnikiem Zabrze i Widzewem Łódź. Pomocy udzielono, ale 
była to tylko reanimacja trupa. Dlatego ostatnia z oma-
wianych spraw zasługuje, aby nazwać ją po prostu zbro-
dnią. Zbrodnią na sporcie. I plamą na honorze.

Jak ocenić te minione cztery lata? W kwestii obiektów 
sportowych Jastrzębie Zdrój zasłużyło nawet na mocną 
czwórkę. Mimo że na sprawdzianie odpisywało od kole-
gów i dopisywało wyniki mnożenia po sygnale „oddajemy 
karteczki”. W kwestii Rady Sportu wyłącznie mierny i to ty-
lko dlatego, że sam nauczyciel był leniwy i nie chciało mu 
się nic robić. W aspekcie pomocy udzielanej małym klu-
bom poprzez stypendia, a także pomocy przy organizacji 
małych imprez sportowych kolejna silna czwórka. Jednak 
przy problematyce strategii jedynka. A może nawet brak 
klasyfikacji ucznia. Za absencję. W sumie daje to trzy na 
szynach. Albo dwa z plusem. A ponieważ w Jastrzębiu 
nawet szyny są ostatnimi czasy rozkradane, to pozostaje 
dwa plus. Egzamin zdany. W podstawówce, gimnazjum i 
liceum. Ale na studiach niestety taka ocena oznacza drugi 
termin.

jedni otrzymują pomoc, to inni jej nie dostaną. Przy-
słowiowa „szklanka” jest w tym przypadku zawsze do 
połowy pusta. Podobnie jak w przypadku stypendiów i na-
gród, gdzie nasze miasto przeznacza sumy idące w setki 
tysięcy złotych. Jednak tych corocznie przyznawanych 
pieniędzy zawsze jest i będzie za mało. Warto jednak 
dostrzec, że tak duże kwoty są przeznaczane właśnie na 
sport.

Ostatnią z najważniejszych spraw na linii sport i po-
lityka jest strategia. Jest to sprawa absolutnie priorytetowa 
i najważniejsza, gdyż od niej zależą działania w bliższej 
i dalszej przyszłości. Takiej strategii po prostu nie ma. O ile 
w wyżej wymienionych sprawach można było znaleźć 
zarówno plusy, jak i minusy, o tyle tu widnieje ogromna kre-
cha. Dla władz Jastrzębia Zdroju strategia w tym aspekcie 
to frazes i puste słowo. Przy każdym, nawet najbardziej 
szlachetnym działaniu, można odnieść wrażenie o jego 
„dojutrkowości”. Na zasadzie „macie i dajcie nam święty 
spokój” przeznacza się pieniądze na halę, boisko i turniej 
tenisa stołowego. Nie po to, aby młodzi piłkarze, siatkarze 
czy pingpongiści mieli gdzie trenować, żeby za kilka lat 
wyrósł w Jastrzębiu reprezentant Polski. Bieżni przy Ze-
spole Szkół nr 2 nie oświetla się choć jedną nocną go-
dzinę, bo żal jest paru groszy na energię elektryczną. A do 
powitania uczestnika igrzysk olimpijskich, który wytre-
nował się w okolicznych miastach, politycy pobiegną pier-
wsi. Tak jak na Stadion Miejski, gdzie ostatnimi czasy 
przedstawiciele drugiego najstarszego zawodu świata 
spadają z trybuny vipów z powodu braku miejsca. A trudno 
nie dodać w tym miejscu, że miasto zapomniało swego 
czasu o istnieniu klubu piłkarskiego, który w efekcie braku 

W najbliższy weekend Polacy pójdą do urn, aby 
wybrać nowe władze samorządowe bądź przedłużyć 
mandat obecnie rządzących. Nie inaczej będzie w Ja-
strzębiu-Zdroju. Od kilku tygodni politycy wszelkiej maści 
prześcigają się w obietnicach i nagle przypominają sobie 
o meczach większych klubów sportowych, a także o istnie-
niu mniejszych środowisk propagujących rekreację, które 
wcześniej nie cieszyły się żadną atencją z ich strony. Koń-
czy się czteroletnia kadencja władz naszego miasta. Czas 
na krótkie podsumowanie i próbę szerokiego spojrzenia 
na rolę jastrzębskiej polityki w jastrzębskim sporcie.

Pierwszą kwestią, którą warto omówić, jest pro-
blematyka obiektów sportowych w mieście. Na pierwszy 
rzut oka jest fatalnie. Tymczasem... fakty są nieco inne i nie 
pozwalają na proste stwierdzenie, że „władza nic nie robi”. 
W tym miejscu wręcz ciśnie się na usta pytanie o obiekt 
przy ulicy Leśnej. Od czasu znacznego przyspieszenia 
prac w obrębie Hali Widowiskowo-Sportowej złośliwe 
hasło „Duma Janeckiego” nieco straciło na popularności. 
W ciągu ostatnich czterech lat obiekt ten był elementem 
niewybrednych żartów na temat prezydenta. Trudno było 
się temu dziwić w momencie, gdy w centrum miasta stra-
szyło coś, co wyglądało na pozostałość po uderzeniu 
meteorytu. Urząd tłumaczył się skomplikowanymi pro-
cedurami i zamówił opinię eksperta, który potwierdził, że 
władze robią wszystko dobrze i bez zarzutu. Przed kilkoma 
miesiącami w końcu budowa „ruszyła z kopyta”, ale wybo-
rcy, zamiast wyrazić zadowolenie, kiwali głowami, że „wy-
bory blisko”. I znów trudno się temu dziwić. Tym niemniej, 
im bardziej „Duma Janeckiego” staje się dumą Jastrzębia -
Zdroju, tym mniej osób nazywa ją... „Dumą Janeckiego”. 

czną murawą, funkcjonalne kąpielisko oraz profesjonalna 
bieżnia. Jak na cztery lata to sporo. Ale były też minusy. 
Nadal ugorem leży Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego, 
którego położenie aż prosi się o wykorzystanie jako 
swoistego „odciążenia” dla Kąpieliska „Zdrój”. Jedynym 
funkcjonującym elementem OWN są dzierżawione przez 
Jastrzębskie Towarzystwo Tenisowe korty, wokół których 
również nie brakowało przykrych przepychanek. Podobnie 
sytuacja miała się przy okazji kwestii Jaru Południowego, 
gdzie władze miasta „zapomniały” porozmawiać o kwe-
stiach remontów z Miejskim TKKF. Ugorem leży też 
Stadion Miejski, który bez inwestycji za kilka lat po prostu 
zacznie się sypać i stanie się jastrzębskim Stadionem 
Dziesięciolecia, czyli starym i zniszczonym rupieciem 
w centrum miasta. „Krwawiącą raną” w aspekcie obiektów 
sportowych było też „Estadio de Libowiec”, czyli boisko 
Granicy Ruptawa, które ostatecznie zostało prze-
budowane tylko dzięki uporowi miejscowych działaczy. 
Miasto wprawdzie wyłożyło pieniądze na ogrodzenie i mu-
rawę, ale stało się tak dopiero po tym, jak prezes Jan 
Gabryś wydeptał ścieżkę do wszystkich okolicznych urzę-
dów i sądów.

Drugą kwestią, którą warto omówić w aspekcie relacji 
jastrzębskiego sportu i polityki na przestrzeni ostatnich lat, 
jest Rada Sportu. Organ doradczy Prezydenta Miasta, któ-
ry miał szansę stać się forum dialogu jastrzębskich klubów 
sportowych, a także swoistą siłą nacisku na władze w kwe-
stiach sportu. Żadne z tych założeń nie zostało wprowa-
dzone w życie. Na dodatek Rada Sportu stała się areną 
walki Andrzeja Matusiaka i Mariana Janeckiego, przy 
czym jeden drugiego oskarżał o to samo, czyli upolity-

Ewa Nazarowska, Marian Zakowicz, Eugeniusz Rakowicz

WŁADZA NIC NIE ROBI?

Jeśli hala będzie sukcesem, to ojców będzie wielu. Jeśli 
porażką, to winny będzie jeden. Nic nowego.

„Władza nic nie robi” w kwestii obiektów sportowych, 
tymczasem w ciągu ostatnich lat powstało boisko przy 
ulicy Katowickiej, które zostało zrealizowane w ramach 
programu „Blisko Boisko”. Wybudowany został popu-
larny „Orlik” przy ulicy Warszawskiej, a prace przy obie-
kcie na ulicy Kościelnej powoli dobiegają szczęśliwego 
końca. Zatem Jastrzębie, które jeszcze niedawno nie 
miało żadnego boiska do piłki nożnej ze sztuczną 
nawierzchnią, w stosunkowo niedługim czasie zyskało 
trzy tego typu obiekty. Niektórzy trenerzy ze Szkółki 
Piłkarskiej MOSiR mają powody do zadowolenia, choć 
liczą, że miasto zainwestuje również w specjalistyczne 
namioty, dzięki którym boiska będą jeszcze bardziej 
funkcjonalne. Ponadto stworzono bieżnię tartanową przy 
Zespole Szkół nr 2, dzięki czemu spore grono ja-
strzębskich biegaczy wreszcie ma gdzie trenować. 
Szkoda jedynie, że taki problem stanowi oświetlenie 
obiektu... „Władza nic nie robi” również przy Witczaka, 
gdzie ponad trzy lata temu nasze miasto zyskało piękny 
obiekt, którego zazdroszczą Jastrzębiu wszystkie oko-
liczne powiaty. Na Kąpielisko „Zdrój” narzeka się tylko 
w tym aspekcie, że jest... za małe i jedyne w mieście. 
Poza basenami przy Witczaka są dwa boiska do sia-
tkówki plażowej oraz spora plaża trawiasta, która może 
również służyć rekreacji. 

Powyższe przykłady są dowodem, że władze 
naszego miasta mają się czym pochwalić. Rosnąca jak 
na drożdżach hala, trzy obiekty typowo piłkarskie ze sztu-

cznienie tego organu. Pytaniem pozostaje nie tyle to, kto 
miał w tym sporze rację, ale na ile relacje obu panów 
w Radzie Miasta zostały przeniesione na Radę Sportu. 
Ostatecznie Janecki zawiesił Matusiaka i Rada Sportu 
przez rok praktycznie nie działała. Wprawdzie Andrzej 
Matusiak wielokrotnie deklarował, że za jego kadencji 
organ ten pełnił ważną rolę, ale były to chyba pobożne 
życzenia byłego już przewodniczącego. Siłą Rady Sportu 
jest bowiem zaangażowanie jej członków, a te zawsze 
było... średnie. W rok po zawieszeniu Matusiaka na no-
wego przewodniczącego wybrano koncyliacyjnego Ro-
mana Fajkusa z Jastrzębskiego Klubu Tenisa Stołowego, 
który stara się, aby Rada Sportu nie była traktowana jako 
zaangażowana politycznie. Jednak na spotkania rady 
przychodzi co najwyżej połowa członków, a największe 
kluby niespecjalnie wyrażają zainteresowanie jej dzia-
łalnością.

Trzecia kwestia to rola naszego miasta we wspie-
raniu małych klubów oraz imprez sportowych przez nie 
organizowanych. To często takie zawody, które nie 
gromadzą licznej widowni, ale bez wątpienia są po-
trzebne. Na przykład niedawno w Jastrzębiu przebywała 
liczna reprezentacja izraelskich tenisistów stołowych 
oraz francuskich uczestników Europejskich Letnich 
Igrzysk Olimpiady Specjalnej. Wiele tego typu imprez, 
również międzynarodowych, jest wspieranych przez 
Jastrzębie i tu widać zaangażowanie naszego miasta. 
Być może właśnie ten aspekt działalności jest najbardziej 
cenny, gdyż trudno w tym miejscu o poklask tłumów, 
mediów i wyborców. Być może również dlatego, że jeśli 

SKUP SAMOCHODÓWSKUP SAMOCHODÓW
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Boks

Judo

Biegi

Tadeusz Siegmund zajął 14. miejsce w IV Mię-
dzynarodowym Półmaratonie o Puchar  Pre-
zydenta Wodzisławia. Reprezentant KB MOSiR 
przebiegł 21 km w czasie 1:22:14 i stracił do 
zwycięzcy nieco ponad sześć minut. Dzięki 
osiągniętemu rezultatowi doświadczony ja-
strzębianin zajął drugą lokatę w kategorii M40. 
23. miejsce w tej samej kategorii zajął zawodnik 
KSRG KWK Zofiówka Paweł Żak, który w ge-
neralce był 87. Ponadto w imprezie towarzy-
szącej półmaratonowi na dystansie 4,2 km po-
biegli weterani KRS TKKF Mors: Grażyna Wi-
lińska, Danuta Skoneczny, Edward Skoneczny i 
Krzysztof Bajer.

W Parku Zdrojowym odbył się kolejny Bieg Nie-
podległości z udziałem uczniów jastrzębskich 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgi-
mnazjalnych. Imprezę tradycyjnie zorganizował 
Zespół Szkół nr 5. W organizacji pomagał Klub 
Biegacza MOSiR Jastrzębie. Wśród uczniów 
szkół podstawowych wygrali: Kamil Drudziński 
i Magdalena Gajowy. Wśród gimnazjalistów 
triumfowali znani jastrzębscy sportowcy: Błażej 
Kempny (KB MOSiR) i Laura Grzyb (BKS Ja-
strzębie). Natomiast w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych najlepsi okazali się: Kamil Król 
i Marzena Kajzerek.

Spore grono naszych biegaczy wzięło udział w 
21. Biegu Legionów w Ustroniu. Na dystansie 
około 10 km najlepiej z jastrzębian spisał się 
Dominik Ząbczyński, który zajął świetne, sió-
dme miejsce. Jednocześnie zawodnik Montrail 
CWX Team był czwarty w swojej kategorii wie-
kowej. Do pokonania trasy Ząbczyński potrze-
bował czasu 35:41. Poniżej 40 minut udało się 
zaliczyć również Arkadiuszowi Szczepańczy-
kowi i reprezentującemu KB MOSiR Jakubowi 
Staśkiewiczowi. Nieco ponad 40 minut pobiegła 
jego podopieczna Dagmara Dziuk. Dziuk była 
czwarta w swojej kategorii. Ponadto w Ustroniu 
pobiegli: Michał Bac, Ewa Cisak i Marek Cisak. 
A także (przede wszystkim) nestor jastrzę-
bskich biegów Teodor Sikora, który osiągnął 
czas 56:08.

Adam Pawłowski dotarł do finału prestiżowego 
Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego im. 
Jerzego Krasnożona, który odbył się w Knu-
rowie. Zawodnik BKS Jastrzębie znalazł się 
w ścisłym gronie finalistów imprezy. Pawłowski 
walczył w juniorskiej kategorii wagowej do 69 kg 
i w decydującej o tytule walce zmierzył się 
z Ukraińcem Aleksem Szefferem. Niestety, 
nasz reprezentant musiał uznać wyższość za-
wodnika ze wschodu, przegrywając minimalnie 
12:14.

Czworo jastrzębian wzięło udział w Otwartym 
Pucharze Polski Liberty Cup, który odbył się w 
Bytomiu. Nasi zawodnicy zdobyli medale z ka-
żdego możliwego kruszcu, zajmując pierwsze, 
drugie i trzecie miejsce. Złoto przypadło w 
udziale Weronice Krawczyk (kat. do 44 kg), ze 
srebrem ukończył zawody Dawid Zykubek (kat. 
do 46 kg), a brąz wywalczył Patryk Godek (kat 
do 55 kg). Cała trójka to wychowankowie Klubu 
Judo Koka Jastrzębie. Krawczyk i Zykubek na-
dal reprezentują barwy Koki, natomiast Godek 
niedawno przeszedł do Czarnych Bytom. W za-
wodach walczyła również Monika Połczyńska, 
jednak odpadła w pierwszej rundzie zawodów.

Koszykówka

Morsowanie

Piłka ręczna

Pływanie w płetwach

Tenis stołowy

JKKS Jastrzębie wygrał kolejne spotkanie 
z rzędu. Młodziczki młodsze prowadzone przez 
trenera Gruszczyka wysoko pokonały UKS Ba-
sket Piekary Śląskie. Nasze koszykarki dosło-
wnie zmiotły przeciwniczki 94:30, szczególnie 
znacząco wygrywając w drugiej i trzeciej kwar-
cie. Największe rywalki JKKS, koszykarki z So-
snowca, pauzowały. Dzięki temu jastrzębianki 
objęły samodzielne prowadzenie w lidze. W naj-
bliższy piątek podopieczne Gruszczyka będą 
miały okazję do potwierdzenia swojej dominacji 
właśnie w Sosnowcu.

W obecności grubo ponad setki kibiców niemal 
osiemdziesiąt morsów rozpoczęło nowy sezon 
kąpieli. Mimo braku śniegu i mrozu jastrzębscy 
pasjonaci zimnej wody skorzystali z Kąpieliska 
"Zdrój" i z wielką ochotą zainaugurowali kolejny 
sezon. Nie zabrakło nie tylko Jastrzębskiego 
Klubu Morsów "Biały Miś", ale też przedsta-
wicieli KRS TKKF Mors. Kąpiącym się towa-
rzyszył biały miś oraz jastrząbek, a także pokaz 
zimnych ogni i pirotechniki. Wszyscy obecni 
mieli okazję zapoznać się z akcją "Dar Białego 
Misia".

Rewelacyjnie spisują się w ramach ligi śląskiej 
zawodniczki UKS Romi. Występujące w rozgry-
wkach młodziczek urodzonych w 1996 roku 
i młodszych szczypiornistki wygrały kolejne 
spotkanie z rzędu. Tym razem UKS Romi poko-
nał na wyjeździe Skałkę Śląsk Świętochłowice 
27:24. To piąta wygrana młodziczek UKS Romi 
z rzędu. Poza zwycięstwami jastrzębianki za-
notowały tylko jeden remis i ani razu nie prze-
grały. Są jedną z trzech ekip, które jeszcze nie 
poznały smaku porażki. Dwie pozostałe to UKS 
Ruch Chorzów i Sośnica Gliwice.

Pływacy KS Nautilus znów najlepsi. Tym razem 
młodzi jastrzębscy sportowcy wygrali zawody 
w Świętochłowicach, gdzie rozegrana została 
IV runda Klubowego Pucharu Polski w pływaniu 
w płetwach. Nautilus wygrał tą edycję imprezy i 
umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji gene-
ralnej. Złote medale dla Jastrzębia zdobywali: 
Bartłomiej Giba, Żaneta Winiarska, Jakub 
Dyrszka, Kamil Kern, Anna Osiadacz, Szymon 
Paluch, Patryk Nosal, Anna Dziadek, Monika 
Górska i Adrian Winiarski. Zawodnicy Nautilusa 
poprawili w trakcie imprezy dziesięć rekordów 
klubowych. Jednym z poprawionych osiągnięć 
było pobicie rekordu w kategorii B na 50 pw z 
2000 roku. Wynik Sylwii Madej poprawiła Mo-
nika Górska. W sumie Nautilus 78 medali, w tym 
26 złotych

Karolina Miklar spisała się na medal wygrywa-
jąc II Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny junio-
rek w Sosnowcu. Reprezentantka JKTS Ja-
strzębie okazała się lepsza od kilkudziesięciu 
rywalek z całego województwa. Dzięki sukce-
sowi Miklar zagra w zawodach ogólnopolskich. 
W finale zawodów jastrzębianka pokonała 
Zuzannę Majewską z MKS Siemianowice.
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Blisko dwucyfrówki
Dobrze, że te mecze u siebie wygrywamy i łapiemy punkty. Na własnym lodowisku jesteśmy 

drużyną mocną, grającą pewnie. Szkoda, że na wyjeździe tak nie gramy - stwierdził po meczu Ma-
ciej Urbanowicz, który w starciu z Zagłębiem Sosnowiec ustrzelił hattricka. W niedzielny wieczór 
w hali "Jastoru" kibice obejrzeli aż dziewięć bramek. Podopieczni Jiriego Reznara po raz kolejny 
odnieśli zwycięstwo, grając u siebie.

JKH GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec 9:0 (4:0; 4:0; 1:0)
1:0 (1.40) Maciej Urbanowicz 4/5
2:0 (13.27) Rafał Bernacki - Milan Furo - Maciej Urbanowicz
3:0 (15.41) Richard Kral - Petr Lipina - Mateusz Danieluk
4:0 (16.50) Maciej Urbanowicz - Arkadiusz Kąkol
5:0 (24.10) Maciej Urbanowicz - Mateusz Danieluk - Arkadiusz Kąkol
6:0 (28.45) Richard Bordowski - Bartosz Dąbkowski 5/4
7:0 (30.07) Tomasz Kulas - Milan Furo - Mateusz Bryk
8:0 (34.45) Arkadiusz Kąkol - Mateusz Danieluk - Maciej Urbanowicz
9:0 (57.11) Richard Kral - Bartosz Dąbkowski - Petr Lipina 5/4

JKH GKS Jastrzębie: Kamil Kosowski (Daniel Kachniarz - nie zagrał); Richard Bordowski, Bartosz 
Dąbkowski; Petr Lipina, Richard Kral, Mateusz Danieluk - Adrian Labryga, Mateusz Bryk; Maciej 
Urbanowicz, Marcin Słodczyk, Milan Furo - Rafał Bernacki, Kamil Górny; Arkadiusz Kąkol, 
Damian Kiełbasa, Tomasz Kulas.

Jastrzębski przegrywa 
w Bydgoszczy 

Podopiecznym Igora Prielożnego towarzyszy niezbyt udana passa. KS Jastrzębski Węgiel 
ma bowiem za sobą kolejne spotkanie, w którym nie udało się zdobyć punktów. W ramach 7. ko-
lejki PlusLigi jastrzębianie przegrali w Bydgoszczy 1:3. MVP tego spotkania został Michał Masny.

Delecta Bydgoszcz - KS Jastrzębski Węgiel 3:1 (22:25, 25:23, 25:20, 30:28)

KS Jastrzębski Węgiel: Grzegorz Łomacz, Adam Nowik, Lukas Divis, Łukasz Polański, 
Benjamin Hardy, Mitja Gasparini, Paweł Rusek (libero) oraz Maciej Pawliński, Marcin Wika, 
Bartosz Gawryszewski

Niemiła niespodzianka 
przy Harcerskiej

Niemiłą niespodziankę na zakończenie rundy jesiennej zafundowali swoim kibicom piłkarze 
GKS Jastrzębie. W zaległym spotkaniu 7. kolejki jastrzębianie ulegli dzisiaj na własnym stadionie 
Płomieniowi Połomia 1:2. Bramkę dla naszej drużyny w 90. minucie uzyskał Bartłomiej Setlak 
pieczętując przytłaczającą przewagę w drugiej części meczu podopiecznych Andrzeja Myśliwca. 
Na wyrównanie zabrakło już czasu, a przede wszystkim pomysłu i tym samym GieKSa po raz 
pierwszy tej jesieni zaznała goryczy porażki.

14 listopada 2010, Jastrzębie Zdrój, 13:30
GKS Jastrzębie - Płomień Połomia 1:2 (0:2)
0:1 Marcin Ośliźlok '35
0:2 Wojciech Caniboł '41 (karny)
1:2 Bartłomiej Setlak '90

GKS Jastrzębie: 1. Marcin Antończyk - 3. Tomasz Kocerba, 18. Kamil Michalczyk, 
9. Szymon Kiełkowski (60. 8. Kamil Jadach), 16. Michał Mach - 7. Kamil Gorzała, 
23. Witold Wawrzyczek (69. 14. Artur Kula), 5. Adrian Kopacz, 17. Arkadiusz Taraszkiewicz - 
26. Bartłomiej Setlak, 6. Błażej Pawliczek (46. 10. Krzysztof Knesz). Trener - Andrzej Myśliwiec.

Granica Ruptawa 
mistrzem jesieni

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Mimo nieciekawego początku rundy, Granica Ruptawa 
została mistrzem piłkarskiej jesieni w rybnickiej klasie A. W swoim ostatnim tegorocznym występie 
podopieczni Grzegorza Łukasika rozgromili Orła Jankowice 5:1. Jednocześnie największy rywal 
Granicy, LKS Skrbeńsko, przegrał ze Startem Mszana i tym samym Granica objęła samodzielne 
prowadzenie w lidze. To trzecie spotkanie z rzędu, w którym Ruptawa zdobywa pięć bramek.

Niedzielny mecz to rozgrywana awansem pierwsza kolejka rundy wiosennej. Gole dla 
Granicy zdobywali: Przemysław Adamczyk, Adam Śmigielski, Paweł Sadowski, Kamil Kowal 
i Kamil Granica.

Redakcja wydania gazetowego JasNetu:
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