


Droga Główna Południowa 

                  - są opóźnienia

Roboty budowlane na Drodze Głównej Połu-
dniowej ulegną znaczącemu opóźnieniu. Taki 
wniosek nasuwa się po dzisiejszej, tj. 22 lipca, 
konferencji prasowej prezydenta miasta. 

Jak poinformował Marian Janecki doszło do 
rozbieżności pomiędzy miastem, a konsorcjum 
budującym drogę. Spór dotyczy sposobu posa-
dawienia siedmiu wiaduktów. Konsorcjum firm 
BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o., BOGL a KRYSL 
k.s. i BUDMAX Sp. z o.o. zamierza – zdaniem ma-
gistratu –  odejść od pierwotnie ustalonych pla-
nów technicznych. 

„Wykonawca odstępując od warunków oferty 
przetargowej i argumentując to kwestiami bez-
pieczeństwa swoich pracowników zaproponował 
nam inną, tańszą metodę realizacji tego zadania” 
– mówi prezydent Janecki i dodaje: „to z kolei jest 
niezgodne z przepisami ustawy o zamówieniach 
publicznych i promowaną przez Unię Europejską 
zasadą konkurencyjności”. Zdaniem włodarzy 
naszego miasta na chwilę obecną istnieje kilka 

realnych scenariuszy na przyszłość. Najbardziej 
wiążąca będzie tu opinia Urzędu Marszałkowskie-
go. Jeśli ten ostatni stwierdzi rażące naruszenie 
ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie to 
oznaczać w praktyce rozwiązanie umowy ze zwy-
cięzcą przetargu. Do tej pory wydatkowano na 
budowę drogi kwotę 9,6 mln zł – do końca roku 
powinno to być 32 mln. Jak podsumował obecny 
na konferencji wiceprezydent Krzysztof Bara-
dziej, „jak na razie na palcu budowy jest więcej 
płazów, niż robotników”.

Inwestycja Droga Główna Południowa dzieli 
się na dwa etapy. Na pierwszy z nich miasto 
otrzymało ponad 48 mln zł dofinansowania tj. 85 
proc. Kosztorys inwestorski, czyli suma jaką mia-
sto zarezerwowało na wykonanie I etapu to kwo-
ta blisko 103 mln zł. Firmy, które wygrały prze-
targ, zgłaszając najtańszą ofertę, zaproponowały 
wykonanie I etapu drogi za kwotę nieco ponad 53 
mln zł. Przepisy ustawy o zamówieniach publicz-
nych narzucają wybór oferty najtańszej.

JSW: Podział akcji

W związku z pojawiającymi się artykułami 
prasowymi dotyczącymi możliwości podziału ak-
cji JSW S.A. czyli tzw. splitu w stosunku 1 do 10, 
Zarząd JSW S.A. informuje, iż czynność ta została 
dokonana już przed debiutem giełdowym Spółki. 
Zmiana ta nastąpiła na podstawie postanowienia 
Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 2 czerwca 
2011 r. w ramach zmiany Statutu Spółki. 

Podział akcji nie wpłynął w żadnym stopniu 
na zmianę wysokość kapitału zakładowego, który 
po tej zmianie składał się z 108.849.600 akcji 
o wartości nominalnej 5 zł każda (przed zmianą 
było to 10.884.960 akcji o wartości nominal-

nej 50 zł). Oznacza to że na osoby uprawnione do 
ak-cji ustawowo przypada średnio 317 akcji, a na 
osoby nieuprawnione - 190 akcji, a nie jak przed 
splitem – odpowiednio 31,7 oraz 19 akcji.

Ponadto informujemy, że w związku z wnie-
sieniem przez Skarb Państwa akcji KK „Zabrze” 
S.A. do JSW S.A., 19 lipca tego roku kapitał 
zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 
576.268.550,00 zł i dzieli się obecnie na 
115.253.710 akcji o wartości nominalnej 5 zł 
każda.

Budowa Drogi Głównej Południowej. Fot. mariuszjbie
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Szanowni Państwo!
Jestem bardzo zainteresowany

Zapewniam sprawną, fachową i miłą obsługę prawną.

Płacę GOTÓWKĄ lub przelewem, według uznania klienta.

Reprezentuje polski kapitał i mam NAJLEPSZE CENY NA RYNKU.

PRAWAMI DO AKCJI:
JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.

PRAWAMI DO AKCJI:
JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.

BEZ UDZIAŁU POŚREDNIKÓW
Doradztwo i konsultacje - GRATIS !!!

tel.:tel.:tel.:

Wśród wspomnianych koncepcji, związanych 
z przyszłością budynku – dalszą bądź bliższą, bo to 
ma się wkrótce wyjaśnić – pojawiły się pomysły na 
przeprowadzenie gruntownego remontu i utrzyma-
nia hotelu bądź przekwalifikowania na biurowiec, 
wyburzenia części budynku, a nawet jego całkowitą 
likwidację. 

“Jak na razie wszystkie warianty są możliwe. 
Decyzja jeszcze nie zapadła. Musimy zapoznać się 
z ekspertyzą, która pozwoli ocenić jego stan techni-
czny, oszacować koszty ewentualnego remontu, wy-
burzenia czy przekwalifikowania na budynek biuro-
wy – wyjaśnia Wiesław Szweda, Prezes Jastrzęb-
skiej Agencji Turystycznej, która jest zarządcą bu-
dynku. 

Na razie ciężko mówić o tym, która z podanych 
koncepcji jest najbardziej prawdopodobna. Każda 
z nich brana jest pod uwagę. A wszystko uzależniane 
jest od wyników ekspertyzy stanu technicznego bu-
dynku.

Możliwe jest również, że hotel zmieni swojego 
właściciela, bo nie wyklucza się jego sprzedaży 

prywatnemu przedsiębiorcy. Jednak koszt remontu 
może w tym przypadku okazać się sporą barierą. 

“Przyszły nabywca musi się jednak liczyć z ko-
niecznością przeprowadzenia gruntownego remon-
tu obiektu. Są to koszty rzędu minimum kilkudziesię-
ciu milionów złotych. Wszelkie instalacje – głównie 
kanalizacyjna i wodna – wymagają całkowitej wy-
miany, podobnie jak i fasada. To wszystko jest je-
szcze z przełomu lat 70. i 80. Standard wykończenia 
musi zostać zmieniony, bo klienci mają dziś wysokie 
oczekiwania. Ten obiekt nie wytrzymuje już próby 
czasu – mówi Wiesław Szweda. 

Powodów, dla których warto byłoby utrzymać 
część hotelową „Diamentu” jest sporo. Wśród nich 
można wymienić przede wszystkim położenie obie-
ktu, które jest niemal idealne. Hotel znajduje się 
przecież niedaleko centrum miasta, przy jednej z je-
go głównych ulic, w otoczeniu dwóch ważnych obie-
któw sportowych. To bez wątpienia jest sporym atu-
tem i przemawia na korzyść utrzymania budynku. 

“Lokalizacja obiektu jest doskonała – znajduje 
się w centrum miasta, na dużej działce i istnieje 

możliwość budowy dużego parkingu pomiędzy 
al.  Jana Pawła II i hotelem – uważa prezes JAT-u.

W tym miejscu może pojawić się pewne pytanie. 
Skoro wiadomo, że stan techniczny budynku nie jest 
zbyt dobry, to dlaczego wcześniej nie wykonano re-
montu generalnego, który rozwiałby dzisiejsze pro-
blemy i obawy, związane z przyszłością obiektu? 

“Remont generalny przerastał nasze możliwo-
ści, nastawialiśmy się więc na inwestowanie w pozo-
stałe ośrodki, które też wymagały pilnych remontów 
i poprawy standardu. Tutaj gość spędza jedną, góra 
dwie noce, a w ośrodkach wczasowych, podlega-
jących pod JAT, ludzie przebywają dłużej i mają 
w związku z tym większe wymagania. Oczywiście 
remontowaliśmy je kosztem Hotelu „Diament”, bo ze 
względu na jego wielkość i stan techniczny każda 
modernizacja wiązała się z ogromnymi kosztami. Na 
pewno można było przeznaczyć trochę więcej pie-
niędzy na poprawienie i wyposażenie pokoi, jednak 
firma przyjęła strategię polegającą na inwestowaniu 
w pozostałe ośrodki. Na wszystko pieniędzy nie mie-
liśmy – tłumaczy Wiesław Szweda.

A jak przedstawia się ogólna kondycja finanso-
wa jastrzębskiego hotelu? Jak twierdzi prezes 
Wiesław Szweda, nie jest ona zła. 

“Wbrew pozorom hotel dobrze prosperuje. Po-
ziom obłożenia kształtuje się na poziomie 50-60%, 
co jest bardzo dobrym wynikiem – mówi. 

Są również nadzieje, że w momencie, kiedy ot-

warta zostanie hala sportowa, sytuacja może się 
znacznie poprawić. Jednak, aby się tak stało, musi 
on spełniać pewne warunki, wymagane przez 
klientów. 

“Sądzimy, że kiedy hala zostanie otwarta, zain-
teresowanie hotelem wzrośnie. Oczywiście był czas, 
że hotel przynosił Jastrzębskiej Agencji Turystycznej 
straty. Jednak w tej chwili jest on jednym z nielicz-
nych, który przynosi zyski i to mimo nie najlepszego 
stanu technicznego. Na pewno nie możemy obecnie 
podnosić cen, bo zaczniemy tracić klientów. 
– wyjaśnia. 

Na razie nie wiadomo jeszcze jak długo trzeba 
będzie czekać na jakieś konkretne decyzje w spra-
wie dalszego funkcjonowania największego, ja-
strzębskiego hotelu. 

“Liczę, że stanie się to w ciągu najbliższych tygo-
dni. Do tego czasu na pewno żadne działania nie zo-
staną podjęte. W przypadku remontu trzeba będzie 
wyłonić w drodze przetargu projektanta, firmę wy-
konawczą i inspektora nadzoru. To wszystko potrwa, 
tak więc do końca roku na pewno hotel będzie 
funkcjonował tak, jak teraz. A może nawet jeszcze 
przez kilka miesięcy roku przyszłego 
– mówi z nadzieją w głosie prezes JAT-u.

Schyłek dawnej świetności
Przez wiele lat był wizytówkowym obiektem, dumą Jastrzębia-Zdroju, 
symbolem jego nowoczesności. Dzisiaj jest sporym kłopotem. Hotel 
„Diament” nadal jest jednym z najbardziej rzucających się w oczy bu-
dynków miasta. Jednak to tylko pozostałości dawnej świetności, bo jego 
stan techniczny i estetyka, dawno przestały zachwycać. Tym bardziej, że 
wokół hotelu „wyrosło” kilka budynków, jak nowa hala widowisko-spor-
towa, lodowisko czy biurowiec JSW, które dość mocno z nim kontrastują. 
Co będzie dalej z „Diamentem”? Koncepcji, dotyczących jego dalszych lo-
sów jest sporo.

Natalia Ko¿uch
fot. fotografia.scalak.net
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Handlowcy z „Bożka” nie przebierają w słowach, 
oceniając warunku, w jakich przyszło im handlować: 
„To skandal, że nic się robi. Mamy pracować w takich 
warunkach i jeszcze za to płacić”. „Remont był 
zaledwie 10 lat temu i jak to wygląda. Przez ten czas 
jest z roku na roku na gorzej. Na razie nam obiecują, 
zobaczymy, co z tego wyniknie”. „Targowisko wy-
gląda jak gdzieś na peryferiach dawnego Związku 
Radzieckiego. Powiem tak: „Sodoma i Gomora. Tyl-
ko potopu nam trzeba”. Również kupujący uskarżają 
się na warunki panujące na targowisku: „Nie ma tam 
nawet jak przymierzyć ubrań. To wstyd, że mamy 
takie targowisko, rodem chyba ze średniowiecza”. 
„Wiatr hula po tym obiekcie, że hej. W zimie jest 
ziąb, pada deszcz i śnieg. Dach przecieka. Trzeba 
w końcu coś z tym zrobić”. „Wstydzę się pokazywać 
rodzinie z centrum Polski to nasze targowisko. Na-
prawdę jest ono wstydem dla Jastrzębia”. 

„Do Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego już 
od kilku lat docierały skargi handlowców, prowadzą-
cych swoją działalność na targowisku przy ul. Arki 
Bożka. Wskazywali na mało komfortowe warunki, 
jakie tam panują, a nawet przeciekający dach. Na-
rzekali na zbyt małą ilość miejsca, którą mają do dy-
spozycji dla swojego stoiska. Właśnie ze względu na 
to powstała myśl przebudowy targowiska. Kupcy 
otrzymają do dyspozycji nowe kioski. Rozwiązana 
będzie także kwestia remontu dachu. Cały obiekt 
przyjmie bardziej nowoczesny i estetyczny wygląd" - 
mówi dyrektor JZK Marek Krakowski

Obecny wizerunek targowisko zawdzięcza re-
montowi z 2001 roku. Wydano wówczas na ten cel 
niebagatelną kwotę ok. 1 mln 385 tys. zł. Później po-
jawiła się śmiała koncepcja budowy hali dla kupców 
z prawdziwego zdarzenia. Jednak kosztowność tego 
projektu – ok. 25-30 mln zł – okazała się zbyt wy-

górowana, jak na możliwości naszego miasta, i nie 
doczekał się on realizacji. Sprawa targowiska po-
wróciła podczas ostatniej kampanii samorządowej 
i stała się niejako kartą przetargową. Teraz przy-
szedł na czas na weryfikację tego, co zostało 
zprzedwyborczych obietnic. Oby nie skończyło się 
tylko na ambitnych projektach, żeby nie powiedzieć 
mrzonkach.

Na początek koncepcja

JZK opracował dwie koncepcje modernizacji tar-
gowiska. Dotychczas pociągnęło to ze sobą koszty 
50 tys. zł. Dopiero na tej podstawie można zlecić 
projekt, a następnie wykonać zadanie. Wcześniej je-
dnak w budżecie miasta muszą znaleźć się niemałe 
pieniądze na ten cel ok. 5-6 mln, zależnie od wybra-
nego wariantu. Niezależnie jednak od tego, którą 
opcję (tańszą czy droższą) wybierze miasto to w nie-
pamięć odejdą zniszczone ławy, na których prezen-
tuje się towary, lub obskurne budki, pełniące rolę 
małych sklepów. Tego typu, stare obiekty mają być 
zastąpione nowoczesnymi i, co nie mniej ważne, es-
tetycznymi kioskami. Powstaną w ten sposób przy-
jazne alejki handlowe. Ludziom przestanie w końcu 
lać się na głowę, ponieważ zadaszenie zostanie 
również wyremontowane. Do tego należy dodać no-
wą kanalizację sanitarną i deszczową, a także, - co 
jest standardem przy dużych obiektach handlowych 
- parking (ok. 900 m2). 

Ile to będzie kosztowało?

Jak wiadomo nie ma nic za darmo i za wszystko 
trzeba zapłacić? W tym wypadku koszty poniesie 
miasto, czyli my wszyscy. Na razie na opracowanie 

Sodoma i Gomora
Targowisko Miejskie, znajdujące się przy ul. Arki Bożka woła o pomstę do nieba! Handlowcy, 
którzy prowadzą tam działalność narzekają na nieszczelny dach, mało komfortowe, można by 
rzec, obskurne warunki, na jakie narażone są klienci. A mieszkańcy uważają to miejsce podo-
bne raczej do taboru cygańskiego, czy miejsc znajdujących się gdzieś na antypodach cywiliza-
cyjnych. Co dalej z targowiskiem? Ostatnio pojawiła się idea remontu tego obiektu? O jej 
szczegółach mówi dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego Marek Krakowski, który 
zarządza targowiskiem.

samej koncepcji wydano 50 tys. zł. Jeśli włodarze 
zdecydują się na budowę 206 nowych kiosków, uzy-
skując ponad 2 tys. powierzchni handlowej, to koszt 
zamknie się w kwocie 6, 195 mln (brutto). 
W wersji tańszej powstanie mniej kiosków – 156 
przy 1370 m 2 powierzchni handlowej. Pozostanie 
jednak 147 stołów już istniejących, a kwota 
inwestycji wyniesie ok. 5,045 mln zł (brutto). Do te-
go trzeba doliczyć koszty opracowania dokumentacji 
technicznej, oceny stanu technicznego wiaty targo-
wej oraz opracowania projektu budowlanego i wy-
konawczego. 

Dyrektor JZK Marek Krakowski przedstawił pro-
gnozę spłaty inwestycji poprzez dochody uzyski-
wane z wynajmu powierzchni handlowej. W wersji 
droższej (6, 195 mln zł) inwestycja zwróciłaby się po 
5 latach i 9 miesiącach (w sumie 71 miesięcy). 
W drugim przypadku (5,045 mln zł) - po 4 latach i 9 
miesiącach (w sumie 59 miesięcy). Wszystko to przy 
założeniach, że handlowcy płaciliby czynsz dzier-
żawy w wysokości 19,35 zł w miesiącach styczeń-
luty i 38,70 zł w miesiącach marzec-grudzień, za 
metr kw. 

Kiedy realizacja?

Tak, czy tak nie ulega już chyba dla nikogo wąt-
pliwości, że obecny stan miejskiego targowiska jest 
– na dłuższą metę – nie do przyjęcia. Stan, w jakim 
znajduje się obiekt, w tym również jego wątpliwe 
walory estetyczne – nie przynosi chluby właścicielo-
wi, czyli miastu. Z targowiska „Na Bożka” korzystają 
przeważnie rodzimi handlowcy. 

Policjanci ze Strumienia wyjaśniają 

okoliczności śmierci dwóch mężczyzn. 

Obaj utonęli w Wiśle podczas łowienia ryb. 

W akcjach poszukiwawczych, uczestniczyli 

policjanci, strażacy i płetwonurkowie.

W sobotę (30.07) rano strumieńscy 

policjanci, otrzymali zgłoszenie zaginięcia 

44-letniego mieszkańca Jastrzębia Zdroju. 

W nocy, z piątku na sobotę, wraz z dwoma 

kolegami łowił ryby nad rzeką Wisła 

w Strumieniu. Kiedy koledzy około 1.00 w nocy 

poszli spać, on sam pozostał nad brzegiem rzeki. 

Gdy obudzili się nad ranem, zobaczyli że ich 

kolegi nigdzie nie ma, ale na brzegu pozostały 

jego rzeczy i wędki. Rozpoczęli poszukiwania na 

własną rękę, sprawdzili pobliski teren 

i odnaleźli pływającą w wodzie kurtkę 

należącą do 44-latka. Gdy dalsze poszukiwania 

nie przyniosły rezultatów, po godzinie 7.00 

powiadomili straż pożarną i policję. 

Natychmiast rozpoczęto poszukiwania. 

W akcji brały udział cztery jednostki Straży 

Pożarnej z gminy Strumień i jedna z JRG 

Skoczów. Następnie podjęto decyzję 

o sprowadzeniu na miejsce płetwonurków 

ponieważ woda w tym miejscu sięgała 

nawet do 5 metrów głębokości. Nurkowie ze 

specjalistycznej jednostki ratowniczo-gaśniczej 

z Rybnika, sprawdzali koryto rzeki, 

przy którym mężczyźni łowili ryby. 

Po godzinie 11.00 wyłowiono 

z wody ciało poszukiwanego mężczyzny.

To nie jedyny przypadek utonięcia w tym dniu. 

W Bąkowie nieopodal mostu kolejowego nad 

rzeką Wisła doszło do podobnego przypadku 

utonięcia wędkarza. 42-letni mieszkaniec 

Pruchnej tej samej nocy z kolegą łowił ryby. 

W nocy kolega poszedł spać do domu. 

W sobotę rodzina zaniepokojona faktem, 

że 42-latek nie wrócił do domu, 

postanowiła go odnaleźć. 

Niestety nie było go ani nad rzeką, 

ani u znajomego, z którym w nocy łowił ryby. 

Kiedy poszukiwania na własną rękę nic nie dały, 

także powiadomili straż pożarną i policję. 

Po 30 minutach od rozpoczęcia poszukiwań, 

kilkanaście minut przed 16.00, strażacy znaleźli 

ciało mężczyzny w wodzie tuż przy brzegu. 

Do tego zdarzenia doszło niecałe pół kilometra 

od miejsca gdzie znaleziono ciało wędkarza 

z Jastrzębia Zdroju. W obu przypadkach 

Prokurator zarządził sekcję zwłok, 

a funkcjonariusze strumieńskiej policji 

wyjaśniają szczegółowe okoliczności 

utonięć wędkarzy.

Jastrzębski 
wędkarz 
utonął

Targowisko Miejskie, ul. Arki Bożka Wizualizacja Targowiska. JZK
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Stosunek miasta do tej sporej grupy zawodowej 
przejawia się między innymi warunkami, jakie zape-
wnia im samorząd i daje obraz jego zaangażowania 
we wspieranie tej grupy społecznej, którą w więk-
szości stanowią przecież jastrzębianie. Wszystkim 
zainteresowanym wypada teraz czekać i odmierzać 
czas, jaki upłynie od koncepcji modernizacji do jej 
zakończenia. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy 
prace zostaną rozpoczęte. Wszystko jednak zależy 
od tego, kiedy zadanie to zostanie wpisane do bud-
żetu miasta, o czym w praktyce decyduje prezydent. 
Póki nie zdecyduje się on na taki krok to moderniza-
cja targowiska pozostanie w sferze pobożnych ży-
czeń.

wasze komentarze
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 Jest przecież program w ministerstwie 

rolnictwa , który przewiduje remonty starych i 

budowy nowych obiektów właśnie tego typu. Ma 

to być alternatywą (konkurencją) dla super i hiper 

marketów. Będąc samorządowcem czy np. 

prezesem JZK już dawno przedstawiłbym biznes 

plan pozyskując tym samym kase na taką 

inwestycje. A tak na marginesie sodoma i gomora 

to za mało powiedziane. napis cielęcina na budce 

od strony kościoła to jakieś nieporozumienie.
autor: Sławek

  Patrząc na to targowisko widać jak miasto 

umie dbać o swoje. Ruina, syf i melina - jak 

napisano w tytule Sodoma i Gomora. A wysadzić 

tą ruinę w powietrze i wybudować nową od 

początku, ale HALE ludzie hale kupiecką, a nie 

chłam, który się rozlatuje na naszych oczach!
autor: A wysadzić to w powietrze!

Zamknąć to w diabli. Jak coś chciałem kupić 

to po 15.30 nie ma po co tam jechać. handlarze 

chcieli by zarabiać kokosy stojąc po 4 godziny 

dziennie. Śmiech na sali
autor:mis

Ü

Panie Prezydencie apeluje do Pana to nie 

Dyrektor a Pan musi wziąć sprawy Mazowieckiej 

i Targowiska w swoje ręce, te miejsca przynoszą 

dla Pana ujmę i wsty , czy Pan się z tym godzi?
autor: Iwona

To nie jest targowisko tylko tanie miejsce 

spekulacji. Targowisko jest np w Cieszynie i odby-

wa się w określone dni, a nie jak u nas na okrągło 

i każdy ma od lat wykupione miejsce. Dajmy na to, 

jakby jakiś rolnik chciał przyjechać i sprzedać swo-

je plony. To dostanie miejsce w szarym końcu, bo 

wszystko obstawione przez miejscowych speku-

lantów badylarzy. To pseudo targowisko to jakieś 

nieporozumienie. Remont??? Chyba się coś ko-

mus pomyliło. Albo stajesz i targujesz, albo do wi-

dzenia!!!!
autor: targ?

W środę, 13 lipca, ceny na położonych wzdłuż 
al.Piłsudskiego stacjach paliw Orlen, BP i Statoil były 
podobne, choć nie identyczne. I tak cena oleju napę-
dowego wynosiła kolejno: 4,87 oraz 4,88 i 4,89 zł za 
litr. Także w przypadku benzyny bezołowiowej mie-
liśmy do czynienia z zadziwiającą symetrią. W miarę 
bowiem pokonywania trasy, w kierunku dzielnicy 
Zdrój, cena popularnej 95-tki rosła o jeden grosz i na 
ostatniej ze stacji wynosiła już 5,09 zł. Co się zaś ty-
czy gazu LPG to tu nieformalny zespół trzech paliwo-
wych jastrzębskich tenorów był jednomyślny – tego 
dnia jego cena osiągnęła pułap 2,49 zł.

10 dni później, 23 lipca, między badanymi sta-
cjami w kwestii cen panowała już pełna zgodność. 
Cena za jeden litr oleju napędowego wynosiła 
5,04 zł, za benzynę bezołowiową trzeba było 
zapłacić 5, 27 zł, natomiast za gaz – 2,49 zł. A może 
po zestawieniu tych liczb ktoś mógłby dojść do wnio-
sku, że ich zbieżność nie jest przypadkowa. 

Jak mówi Małgorzata Cieloch, rzecznik prasowy 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w War-
szawie, w tego rodzaju przypadkach mamy do czy-
nienia najczęściej z naśladownictwem cenowym, to 
zaś nie jest zabronione prawem. „Może ono wynikać 
z polityki handlowej przedsiębiorców, którzy cenę 
oferowanych przez siebie produktów lub usług usta-
lają w oparciu o analizę cen konkurencji. Dopóki te-
go rodzaju działania nie mają charakteru uzgod-
nionego porozumienia pomiędzy poszczególnymi 
przedsiębiorcami, dopóty nie można ich uznać za 
zmowę cenową” – wyjaśnia. Kto i w jaki sposób 
miałby to zweryfikować – na to pytanie pani rzecznik 
już nie odpowiada. Nie sposób jednak oprzeć się 
wrażeniu, że granica między zmową a naślado-
wnictwem cenowym jest zbyt płynna i w praktyce 
skazuje klientów stacji na niekończące się domysły.

A jak wygląda polityka cenowa w przypadku 
największych sieci na rynku? Czy kierownicy po-
szczególnych stacji paliw mają wpływ na ustalanie 
tych cen? 

Krystyna Antoniewicz-Sas, rzeczniczka Statoil, 
udziela dosyć oszczędnej odpowiedzi na postawione 
pytania. Jak podkreśla, ostanie słowo w tej kwestii 
należy do centrali, zaraz jednak dodaje, że „przy 
ustalaniu cen paliw koncern kieruje się sytuacją ryn-
kową poszczególnych stacji, zwraca również uwagę 
na ceny konkurencji”. Co się zaś tyczy drugiego pyta-
nia to „wpływ kierowników stacji na ceny paliw jest 
bardzo ograniczony, tym nie mniej w niektórych, 
szczególnych sytuacjach ich sugestie są uwzględnia-
ne”. W podobnym duchu wypowiada się menedżer 
jednej ze stacji przy alei Piłsudskiego, co zdawałoby 
się potwierdzać tą tezę. Z drugiej strony, trudno 

oczekiwać, że usłyszymy od zainteresowanych wła-
sną, niekorespondującą z oficjalną wersją zdarzeń. 
Taka niefrasobliwość mogłaby ich z pewnością zbyt 
wiele kosztować.

Zdaniem właściciela oferującej autogaz stacji, 
czasy klasycznych „ustawek” cenowych minęły w Ja-
strzębiu bezpowrotnie. „Owszem, pod koniec lat 90-
tych, kiedy gaz wchodził do powszechnego użytku, 
można byłoby zaryzykować tezę o zmowie cenowej. 
Teraz, w najlepszym przypadku, mamy do czynienia 
z podglądaniem cen u konkurencji” – mówi.

Jak się okazuje już 8 lat temu Powiatowy Rze-
cznik Konsumentów w Jastrzębiu-Zdroju Kazimiera 
Lalik zwrócił się do katowickiej delegatury Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów z podejrze-
niem, że „stacje benzynowe zlokalizowane na tere-
nie miasta Jastrzębia-Zdroju stosują zmowę ceno-
wą”. Na potrzeby akcji stworzono wykaz sześciu ja-
strzębskich stacji (Aral-BP, Shell, Statoil, Orlen, CPN, 
BP), a następnie w ciągu trzech dni – od 27 do 30 
września 2003r. – zestawiono oferowane na nich ce-
ny. W odpowiedzi UOKiK Delegatura w Katowicach 

można było wówczas przeczytać: „informacje uzy-
skane od koncernów paliwowych potwierdzają, że 
jednym z elementów polityki cenowej jest podąża-
nie za cenami konkurencji. Powyższe przesłanki 
przemawiają zdaniem organu antymonopolowego 
za tym, iż w niniejszej sprawie możemy mówić 
o działaniach paralelnych (analogicznych, podo-
bnych) poszczególnych koncernów paliwowych. 
Brak jest natomiast podstaw do przyjęcia, że zacho-
wania w/w koncernów na rynku mogą świadczyć
o zawarciu porozumienia, o jakim mowa w art. 
5 ustawy antymonopolowej. Przemawia za tym fakt, 
iż często zmiany cen nie następują ściśle tego sa-
mego dnia oraz ceny są zmieniane do różnej wyso-
kości. Ponadto można również zaobserwować, że 
zmiana cen na stacjach jednego koncernu nie powo-
duje zmiany w najbliższym czasie na stacjach innego 
koncernu”. Tyle urząd antymonopolowy. Co zaś ka-
żdemu, kto przeczyta te słowa podpowie zdrowy 
rozsądek jest już zupełnie inną kwestią i zapewne 
pozostanie na zawsze tajemnicą.

Trzej „tenorzy”
Podnoszone co jakiś czas przez kierowców głosy o zmowie cenowej na stacjach paliw 
w Jastrzębiu-Zdroju to sprawa, która powraca jak bumerang. Jak się wydaje, nie jest to tylko 
kwestia wrażenia odnoszonego przez zdezorientowanych klientów. Aby przyjrzeć się bliżej 
problemowi, porównaliśmy ceny na kilku jastrzębskich stacjach, zapytaliśmy się, na czym pole-
ga polityka cenowa dużych koncernów paliwowych i jakie w ogóle są szanse na udowodnienie, 
że dany przedsiębiorca postępuje wbrew przepisom antymonopolowym?
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Kolejna nie mniej ważna kwestia to próba od-
powiedzi na pytanie, czy ceny na jastrzębskich sta-
cjach są wyższe w porównaniu z innymi miastami? 
Analiza cen u naszych sąsiadów – w Żorach i Wodzi-
sławiu Śląskim pozwala na ostrożne wykazanie pe-
wnej prawidłowości. 13 lipca w dwóch żorskich sta-
cjach należących do koncernu Statoil olej napędowy 
kosztował 4,89 zł, benzyna bezołowiowa - 5, 09 zł, 
zaś autogaz – 2,57 i 2,42 zł, tak więc tylko w przypa-
dku LPG na stacji przy ulicy Wodzisławskiej cena był 
niższa, niż ta proponowana przez jej odpowiednika 
w Jastrzębiu-Zdroju. Idąc dalej tym tropem: 
dwie stacje Shell w Żorach oferowały olej napędowy 
po 5,03 zł (w Jastrzębiu odpowiednio – 5,04 zł), 
95-tkę – po 4,83 zł (4,87 zł)
i gaz LPG za 2,57 i 2,62 zł (2,57 zł). 
Z kolei wodzisławski Orlen to kolejno 
4,91, 5,04 i 2,45 zł za olej, 95-tkę i gaz tego dnia 
(w Jastrzębiu na stacji tego koncernu 
– 4,88, 5,08 i 2,49 zł), 
zaś Statoil – 4,91, 5,05 i 2,45 zł (4,89, 5,09 i 2,49 zł).

Pytani o tę kwestię w czasie ostatniego week-
endu jastrzębscy kierowcy nie zajmują jednozna-
cznego stanowiska. „Wracam właśnie z lubelskiego. 
Nie wiem, wydaje mi się, że ceny są wszędzie takie 
same” – mówi jeden z nich. Inny stały klient stacji 
benzynowych w naszym mieście potwierdza, że coś 
jest na rzeczy: „Często jeżdżę do Katowic i tak się 
dziwnie składa, że ceny są tam prawie zawsze niższe 
o średnio pięć groszy na litrze”. Z kolei właściciel sa-
mochodu na wodzisławskich rejestracjach nie ukry-
wa swojego wzburzenia. „Panie, co to ma być – 5,27 
za 95-tkę?! – odpowiada zdenerwowany.

Do jakich wniosków prowadzi analiza tego pro-
blemu? W praktyce nie sposób wykazać któremu-
kolwiek z trzech „tenorów” - dostawców paliw, że 
działa w porozumieniu z sąsiadami przy alei Piłsud-
skiego. Powtarzana jak mantra teza, iż w tym przy-
padku mamy do czynienia z naśladownictwem ceno-
wym wytrąca skutecznie oręż z ręki co bardziej do-
ciekliwym kierowcom. Sprawa jednak jest poważna, 
bo dotyczy wielu milionów klientów stacji benzyno-
wych nie tylko w Jastrzębiu, ale i w całej Polsce.

wasze komentarze
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 To niech naśladują ceny stacji w Żorach lub 

Pawłowicach 95 za 5,13
autor: henryk 8

  Powinniśmy zbojkotować stacje benzynowe 

w Jastrzębiu,tankować w Żorach lub Pawłowicach.
autor: kierowca

A ja jestem ciekawy kto zarabia na różnicy 

paliw między jastrzębiem a Pawłowicami. Odle-

głość od tych miejscowości ok 10 km a różnica to 

ok.10-15 gr. na LITRZE.
autor: andrzej

Ü

dziwi mnie że jako kierowcy nie możemy się 

zbuntować i przestać tankować w J-biu. Ja na 

szczęście jestem posiadaczem samochodu z lpg, 

ale i tak muszę 95-tkę tankować, bo gaszę i zapa-

lam na benzynie. Z racji tych paskudnych cen tan-

kuje w weekend w Żorach na LUKOIL lub w Pawło-

wicach na Crabie. Cieszy mnie to, że Crab już za 

niedługo pojawi się na jastrzębskim rynku. To 

zmusi TENORÓW do obniżenia ceny.
autor: maryjan

Najlepsze jest to, że na wszystkich stacjach 

jest to samo paliwo z tej samej rafinerii. Nasza 98 

to odpowiednik niemieckiej 95.
autor: Benqu

pracuję w Rybniku więc jestem tu codziennie 

i tankuje w tym mieście. Ludzie omijajcie stacje 

w Jbiu bo to poprostu ździerstwo. W Rybniku śre-

dnio jest taniej o 15-20 groszy. A tankując na sa-

moobslugowej różnica w moim przypadku wyno-

siła 25 groszy.(benzyna 95)
autor: marian

Craba budują na Moszczenicy! Będzie tanio :)
autor: Adam

ciąg dalszy ze strony 5

Organizatorzy II Edycji Freestyle City Festival, 
który odbędzie się w Cieszynie w dniach 12 – 14 sier-
pnia 2011 roku, po raz kolejny planują zamienić 
Cieszyn w wielki Fun Park. Nie zabraknie najbardziej 
widowiskowego pokazu skoków motorowych na 
rynku, zwanych Freestyle Motocross (FMX) 
z Bartkiem Ogłazą, który przyjeżdża do Cieszyna 
z najwyższej rangi zawodów RedBull X Fighters oraz 
wyścigu na rowerach zjazdowych. – Po raz pierwszy 
w Polsce zawodnicy zmierzą się z trasą przebiega-
jącą przez wnętrze kamienicy. Spodziewamy się 
około 100 zawodników. – Zapewnia Adam Ozaist, 
odpowiedzialny za strefę downhill. Pierwszy raz 
w Polsce odbędą się również zawody Downhill 
Skateboarding czyli deskorolek zjazdowych zwa-
nych Longboard, w randze Mistrzostw Polski.  Jak 
zapewnia Jacek Ptak, koordynator strefy Long-
board, do Cieszyna przyjedzie kilkudziesięciu przed-
stawicieli tej wybitnie ekstremalnej dyscypliny. 
Szczególne miejsce w programie Festiwalu zajmuje 
konferencja o przewrotnym tytule „Ekstremalnie 
Sprawni – Niepełnosprawni”. Konferencja otworzy II 
Edycję Festiwalu w Oranżerii w Zamku w Cieszynie, 
w piątek o godzinie 14:00. – Na widzów czekają wy-
kłady polskich paraolimpijczyków, dowiemy się jak 
można jeździć na deskorolce nie mając nóg, jak mo-
żna wjechać na Kilimandżaro wózkiem i czy snow-
board będzie nową dyscypliną paraolimpijską. – Za-
powiada Małgorzata Kelm, moderatorka konferen-
cji. Pierwszy dzień festiwalu to również bitwa tane-
czna, która będzie kontynuacją zeszłorocznej impre-
zy zwanej King of The Freestyle. – Spotkamy się 
w bardzo klimatycznym miejscu, w starej drukarni, 
gdzie w rytmach muzyki streetdance damy czadu na 
winylach. – Mówi Paulina Surma, koordynatorka 
strefy tańca. Fani muzyki będą mieli również okazję 
bawić się na koncertach zespołów: Big Fat Mama, 
HooDoo Band & Ala Janosz, na Wzgórzu Zamko-
wym, gdzie dla widzów przewidziano losowanie na-
gród. Zagospodarowany również będzie cieszyński 

amfiteatr, na którym rywalizować będą reprezen-
tanci dyscypliny motorowej zwanej Modele RC, czyli 
silnikowych miniatur samochodów rajdowych. W tej 
dyscyplinie rozgrywanej w ramach prestiżowej rangi 
HPI Challenge wystąpić ma blisko 80 zawodników. 
Nowością będą również pokazy deskorolek tereno-
wych o nazwie Mountainboard, które odbędą się już 
pierwszego dnia na rynku. 

Piątek 12.08.2011
14.00 – 18.00 
EKSTREMALNIE SPRAWNI - NIEPEŁNOSPRAWNI
Zamek Cieszyn - konferencja
13.00 – 15.00 
Hat Jam, ul.Głęboka - Rozgrzewka taneczna 
15.00–18.00  - Modele RC HPI Challenge
Amfiteatr, Treningi 
16.00–19.30 
King Of The Freestyle
Stara drukarnia na ul. Schodowej  - Bitwa Taneczna 
20.00 – 21.00 Mountainboard
Rynek. Pokazy skoków 
21.00 – 24.00 Koncert Big Fat Mama
Wzgórze Zamkowe 
24.00 – 04.00 Afterparty. Klub Stary Targ

Sobota 13.08.2011
10.00 – 18.00 Modele RC HPI Challenge
Amfiteatr. Zawody.
10.00–18.00 Downhill rowerowy
ul. Głęboka – ul.Przykopa. Zawody.
19.00 – 20.00 Freestyle Motocross
Rynek. Pokazy skoków
21.00 – 24.00 Koncert HooDoo Band & Ala Janosz
Wzgórze Zamkowe
24.00 – 04.00 Afterparty. Klub Stary Targ

Niedziela 14.08.2011
09.00 –18.00 Gravity sports
ul. Ładna Boczna. 
Zjazd na deskorolkach / Longboard
10.00 –18.00 Modele RC HPI Challenge
Amfiteatr. Finały
21.00 – Afterparty . Klub Stary Targ

Organizator zastrzega sobie prawo 
do zmian w programie.



7www.gazeta.jasnet.pl    komunikat



2

5,69 zł/m



9www.gazeta.jasnet.pl    gorący temat

Nadzwyczajnie krótka sesja

Nadzwyczajnie 
krótka sesja

Tematem obrad - określonym przez radnych 
wnioskodawców – miała być propozycja udzielenia 
przez miasto bonifikaty od opłat za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntów, dzierża-
wionych przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową, 
w prawo własności. Na obrady zaproszono gości – 
prezesa GSM Gerarda Weycherta oraz przewodni-
czącego Rady Nadzorczej Zbigniewa Podmagórskie-
go. Jednak odeszli oni z kwitkiem, ponieważ nie da-
ne im było nawet zabrać głosu i przedstawić swoją 
argumentację. Zaraz po zamknięciu sesji skon-
sternowany przewodniczący Rady Miasta Grzegorz 
Matusiak (PiS) mówił, że wygląda na to, iż być może 
mamy do czynienia ze świadomym bojkotem obrad, 
co jest przejawem lekceważenia mieszkańców i obo-
wiązków radnego. Opozycja, bo to przede wszyst-
kim do Klubu Platformy Obywatelskiej kierowano te 
zarzuty, nie była dłużna i uznała sposób zwołania 
sesji za skandaliczny. W lokalnej polityce zawrzało. 

Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Matusiak 
wyjaśniał, że zwołał obrady z godnie z obowiązują-
cym prawem i powołuje się na ustawę o samorzą-
dzie gminnym, która nakłada obowiązek zwołania 
sesji nadzwyczajnej w terminie do 7 dniu od złożenia 
stosownego wniosku. „Posiedzenie Rady Miasta 
zwołałem zgodnie z procedurą i radni są zobowią-
zani w nim uczestniczyć. Reprezentują przecież wy-
borców, którzy powierzyli im ten mandat” - mówił. 
„O sesji dowiedzieliśmy się dzień wcześniej, tuż 
przed wtorkową sesją, również nadzwyczajną. Ka-
żdy przecież ma ustalone wcześniej spotkania i zo-
bowiązania. Nie sposób tak z dnia na dzień zmienić 
swój kalendarz. Przewodniczący Rady powinien wy-
kazać się większym zrozumieniem. Mam tu na myśli 
nie tylko literę prawa, ale dobre obyczaje i podejście 
zdroworozsądkowe, którego w tym przypadku za-
brakło. Jeśli o sesji wiedziałbym z przynajmniej dwu 
dniowym wyprzedzeniem, lub przynajmniej we wt-
orek rano, nic nie stałoby na przeszkodzie aby tak 
sobie zorganizować czas żeby móc wziąć udział 
w sesji nadzwyczajnej. Jednak, dowiadując się o se-
sji środowej we wtorek około godziny 15, nie jestem 
w stanie zmienić pewnych planów zawodowych lub 
prywatnych” - ripostuje przewodniczący opozycyj-
nego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej 
Roman Foksowicz. 

Skąd ten pośpiech?

Czy rzeczywiście trzeba było zwoływać sesję 
nadzwyczajną i to z dnia na dzień? Grzegorz Matu-
siak nie ma wątpliwości, ze jego działania są racjo-
nalne. Uzasadnia, że tylko do 9 sierpnia br. można 
udzielić bonifikaty spółdzielni od opłat za przekształ-
cenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wła-
sności. „Niektóre zapisy ustawy z roku 2005, na pod-
stawie której miasto obligatoryjnie zmuszone jest 
udzielić bonifikaty zostały zakwestionowane przez 
Trybunał Konstytucyjny i obowiązują właśnie do 
9 sierpnia. Dlatego konieczne stało się zwołanie sesji 
w trybie nadzwyczajnym”. Roman Foksowicz ma na 
tę kwestię jednak odmienne zdanie: „Wiadomo było 
od początku, że prezydent nie jest skłonny udzielić 
takiej bonifikaty. W kwietniu tego roku zarząd GSM 
zwrócił się o nią specjalnym pismem do władz mia-
sta. W tym samym miesiącu otrzymano odpowiedź 
odmowną. Co nowego zaszło zatem pomiędzy kwie-
tniem, a lipcem, że zdecydowano się pośpiesznie 
zwołać sesję nadzwyczajną? Przecież można było 
obradować nad tym zagadnieniem w trybie zwykłym 
w maju lub w czerwcu”. 

Dobro miasta 
czy polityka?

Czy jednak nadzwyczajne posiedzenie Rady 
Miasta było podyktowane jedynie troską o spółdziel-
ców – mieszkańców Jastrzębia? Radny Roman 
Foksowicz wskazuje na to, że być może chodzi tu 
o wybory do parlamentu. Nie jest przecież tajemni-
cą, że obecny przewodniczący Rady Grzegorz Matu-
siak ubiega się o mandat posła w jesiennych wybo-
rach parlamentarnych. Czyżbyśmy mieli do czynie-
nia z wykorzystywaniem fotela przewodniczącego? 
Pojawiają się również i inne pytania: Czy miało na to 
jakiś wpływ, że brat przewodniczącego Rady jest 
wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej GSM? 
„Mam prawo podejrzewać, że tak właśnie jest. 
Częste zwoływanie Rady w trybie nadzwyczajnym 
nie ma sensu. Pośpieszne procedowanie nad powa-
żnymi zagadnieniami mija się z celem. Po to planuje 
się posiedzenia Rady Miasta z półrocznym wyprze-
dzeniem, aby obradować w trybie zwyczajnym i włą-
czać propozycje w normalny tryb pracy, czyli omó-
wienie projektu uchwały na komisjach i później pro-
cedowanie nad uchwałą na sesji Rady Miasta. To 
przecież Przewodniczący Rady Miasta układa pro-
gram sesji i od niego zależy nad czym Rada Miasta 
pracuje. Dlaczego wcześniej nie zaproponował rad-
nym propozycji tej uchwały? Nie wiem, obawiam się, 
że przewodniczący Rady Miasta chce zaistnieć me-
dialnie” - wyjaśnia - „Tym bardziej dziwne bo akt-
ualnie w Sejmie RP ustawa dająca możliwość prze-
kształceń gruntów z bonifikatą jest przed drugim 
czytaniem, czyli w najbliższym czasie będzie głoso-
wana w parlamencie”. Czy może chodziło o to, aby 
kto inny przypisał sobie skuteczne załatwienie spra-
wy. 

Przewodniczący Rady nie jest dłużny swojemu 
adwersarzowi i odparowuje: „Przecież radny Roman 
Foskowicz jest dyrektorem Biura Posła Krzysztofa 
Gadowskiego z Platformy Obywatelskiej, również 
ubiegającego się o mandat. O czym więc mówi? 
Niech najpierw sam spojrzy na swoje postępowanie 
zanim oceni innych. Z jego zarzutami się nie zga-
dzam. Nie prowadzę żadnej kampanii wyborczej, 
tylko działam na rzecz mieszkańców, którzy obda-
rzyli mnie w wyborach zaufaniem. To samo radził-
bym panu radnemu, jak i jego całemu klubowi”. 

Mocno nadwyrężona
reputacja

Na ostatniej sesji reputacja radnych – mówiąc 
delikatnie – została nadwyrężona. Brak quorum,
 a potem wzajemne obrzucanie się oskarżeniami nie 
przynosi chluby żadnemu z ugrupowań. Cóż stało na 
przeszkodzie, aby przewodniczący Rady Miasta 
przeprowadził wcześniejsze konsultacje odnośnie 
zwołania sesji i zwołała ją chociażby jeden dzień 
później. Czy ten jeden dzień miał aż taką wagę? Nie 
każdy jest przecież w stanie z dnia na dzień zmienić 
swoje plany. Być może pozwoliłoby to uniknąć kom-
promitacji. Poza tym wiadomo, że normalna polityka 
to sztuka zawierania kompromisu. Opozycja również 
mogła stanąć na wysokości zadania i przynajmniej 
w części wziąć udział w obradach. Sesja, która się 
nie odbyła wykazała niedowład organizacyjny i ine-
rcję radnych, którzy – po jednej i po drugiej stronie – 
nie potrafili wybrnąć z sytuacji. Wyborcom pozostaje 
ocenić te „popisy” w najbliższych wyborach.

Tego jeszcze w jastrzębskiej Radzie Miasta nie było! 

Obrady sesji nadzwyczajnej ,w dniu 27 lipca, trwały .... 

zaledwie kilka minut (sic!). Dokładnie tyle czasu zajęło 

przewodniczącemu Rady Grzegorzowi Matusiakowi na 

otwarcie i zamknięcie obrad. A wszystko to z powodu 

braku quorum. Na sesję przybyła zbyt mała ilość rad-

nych, żeby obrady były ważne. Co było powodem tej 

sytuacji wakacyjna sjesta czy może polityczna rywaliza-

cja z jesiennymi wyborami parlamentarnymi w tle?
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“DO-RADA”

- Pisanie wszelkich pism do wielu instytucji
- T³umaczenia we wszystkich jêzykach

Przyjêcia klientów wg. ustaleñ telefonicznych 
tel. 601 787 131, fax. 32 44 18 118

e-mail:  do-rada2@tlen.pl
Jastrzêbie-Zdrój, Hotel “Diament”

- DARMOWE PORADY 
   w ró¿nych sprawach prywatnych
------------------------------------------

------------------------------------------

Wielu jastrzębian jest zdania, że obiekt był zbyt 
drogi. Z tym zdaniem nie zgadzają się administrujący 
nim pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
którzy zwracają uwagę na niezwykle rozbudowane za-
plecze, jakiego brak w wielu innych halach w Polsce, do 
których jastrzębski obiekt bywa często porównywany. 
Ponadto w wyżej wymienionej sumie zawiera się 
również pełne wyposażenie budynku, jakie obiekt 
otrzyma do końca sierpnia. Przetarg na wyposażenie 
wygrała firma Interplastic. Sprzęt, według przedsta-
wiciela przedsiębiorstwa, jest jednym z najnowocześ-
niejszych w kraju, a jednocześnie nie wypłukuje ze śro-
dków pieniężnych budżetu naszego miasta. 

Administratorem obiektu z ramienia Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji został Damian Kiełbasa, je-
szcze do niedawna zawodnik JKH GKS Jastrzębie. Nie 
trzeba tego człowieka przedstawiać fanom jastrzę-
bskiego sportu. Jednak na Leśną nie przeprowadzą się 
władze MOSiR-u, jak to zapowiadała przed kilkoma mie-
siącami w wywiadzie dla JasNetu dyrektor Zofia Florek. 
Zatem siedzibą ośrodka nadal będzie Stadion Miejski 
przy ulicy Harcerskiej. Na osiedle Chrobrego przeniosą 
się z kolei władze Jastrzębskiego Węgla, które zajmo-
wać będą cztery pokoje na pierwszym piętrze budynku. 
Tym samym kameralna Hala Sportu na Szerokiej prze-
stanie być oknem na świat dla „Pomarańczowych”. 

Już sam zewnętrzny wygląd hali budzi skojarzenia 
z najnowocześniejszymi budynkami, rosnącymi jak na 
drożdżach w całej Polsce. Przeszklone ściany, marmur 
i granit to wizytówka obiektu. Warto dodać, iż za niewy-
górowaną cenę zostały one pokryte specjalnym mate-
riałem, dzięki któremu „graficiarze” nie będą mogli li-
czyć na trwałe zeszpecenie budynku. Z drugiej jednak 
strony, do tego nowoczesnego designu nie pasuje dach, 
który sprawia wrażenie nieco przestarzałego i zanie-
dbanego. Minusem jest również niewielki parking, mie-
szczący zaledwie ponad sto pojazdów. To mało, biorąc 
pod uwagę pojemność hali, posiadającej trzy tysiące 

miejsc siedzących. Zapewne przy większych imprezach 
ponownie wykorzystywana do celów parkingowych bę-
dzie aleja Jana Pawła II... 

Budynek ma wiele wejść, a co za tym idzie, spełnia 
wszystkie warunki szybkiej ewakuacji. Kilka z nich 
umieszczonych jest na przeszklonym froncie. Doda-
tkowo do obiektu można dostać się wejściami znaj-
dującymi po bokach i z tyłu hali. Jedno z nich wiedzie 
niemal bezpośrednio na Lodowisko „Jastor”. Ponadto 
specjalne drzwi kierują nas do działu socjalnego hali, 
znajdującego się w podziemiu na jej tyłach. To główna 
część „starego” budynku, która została wyremonto-
wana. Część socjalna podlegała poważnej rozbudowie, 
a ponadto znalazło się tam miejsce na... garaż remonto-
wy dla pracującej na lodowisku rolby, czyli specjalisty-
cznego pojazdu służącego do „sprzątania” tafli. Całą 
halę wyposażono w system alarmowy i przeciwpożaro-
wy, połączony bezpośrednio ze Strażą Pożarną. To ro-
związanie nosi nazwę Dźwiękowego Systemu Ostrze-
gawczego. 

Główna część Hali Widowiskowo-Sportowej to 
oczywiście parkiet i trybuny. Parkiet został wykonany 
z klonu kanadyjskiego. Natomiast rozkładane, ciemno-
szare krzesełka umiejscowione są wyłącznie wzdłuż 
dłuższych boków boiska. Pod co drugim z nich znajduje 
się nawiew wentylacyjny, co powoduje, iż temperatura 
na całych trybunach będzie zależna nie od miejsca usa-
dowienia danego kibica, ale od woli osoby kierującej 
aparaturą. Trybuny podzielone są na dwa główne se-
ktory: górny i dolny. Pomiędzy nimi będzie można prze-
mieszczać się wyłącznie za pomocą czterech klatek 
schodowych. Ma to być ułatwienie dla tych osób, które 
zakupią bilety na krzesełka znajdujące się na górnym 
sektorze. Niestety, podobnie jak na „Jastorze” osoby 
siedzące w pierwszym i drugim rzędzie górnego sektora 
będą miały problem z widocznością. Zamiast parkietu 
mogą bowiem obserwować... plecy kibiców siedzących 
w ostatnim rzędzie dolnego sektora. Na trybunach zna-

Wioletta Dasiak
Agent Ubezpieczeniowy

tel. kom.: 503 108 688
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
ul. Zielona 35
tel. 32 474 07 17
widasiak@agentpzu.pl Agent Lider

w Jastrzębiu-Zdroju

nie znaczy drogo

„Warto było czekać na te piękne czasy, by na własne oczy cuda te 
zobaczyć”. Tak niegdyś śpiewał nieodżałowanej pamięci Jan 
Kaczmarek z kabaretu „Elita”. Miasto Jastrzębie-Zdrój doczekało 
się wreszcie Hali Widowiskowo-Sportowej z prawdziwego zda-
rzenia. Jedni powiedzą: cud, że po tylu latach... Inni stwierdzą: 
ale na taki cud warto było rzeczywiście czekać. Szkielet obiektu 
przy ulicy Leśnej przez wiele lat straszył swoim widokiem 
wszystkich, którzy przejeżdżali główną arterią naszego miasta. 
Nazywany wcześniej złośliwie „dumą Janeckiego”, stał się po 
gruntownym remoncie prawdziwą dumą Jastrzębia-Zdroju. 
Warto pamiętać, że kosztem kilku lat niecierpliwego oczekiwania 
mieszkańców oraz... niemal 42 milionów złotych. W tej sumie 
zawierają się środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej na 
kwotę 11,32 miliona złotych. Projektantem obiektu był Zbigniew 
Jastrzębski z firmy Project Consulting Gliwice, a jego wykonawcą 
- firma Mostostal Warszawa.
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Mariusz Go³¹bek
fot. Mariusz Gołąbek, Kamil Spodniewski

więcej zdjęć znajdziesz na www.jasnet.pl
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 Niech władze naszego miasta się nie ośmies-

zają. Powód do dumy? Czy aby napewno......?
autor: dc

  SUPER HALA!!! Czekamy na sportowe wyda-

rzenia i nie tylko. Do maruderów i napinaczy: lepiej 

późno niż wcale...
autor: kibic

te rury pod sufitem wyglądają bardzo elegan-

cko, szkoda, ze w Spodku takich nie ma.  Ja też sobie 

zamontuję takie rury w pokoju, widać teraz taka 

moda.
autor: szyderca

Ü

Rury to symbol miasta - w parku są rury, nad 

lodowiskiem są rury to i w hali głównym rozpozna-

walnym elementem muszą być rury. O taką rurę wal-

czyliśmi.
autor: Jan Rura

Jastrzębie to miasto zrzęd i maruderów, którym 

sie nic nie podoba. Wrzeszczą, że brzydko, że za dłu-

go, że za drogo. w innych miastach zawsze ładniej 

i milej. To niezadowoleni, mieszkać do innych miast.
autor: Mieszkanka

Masakrystyczny skwerek przy Małej Galerii to 

też duma Janeckiego. Cierpliwie czekam czy ktoś za 

to badziewie poniesie konsekwencje. Z Halą też pe-

wnie za kilka lat dowiemy się, że ktoś dostał w łape. 

Bo koszty budowy są astronomiczne. Nawet jak doj-

dzie w niej do dużej imprezy to i tak nie będzie gdzie 

zostawić auta.
autor: Sylwester SZ

Hala z zewnątrz super wygląda, ale tylko po 

zmroku, ponieważ dach w świetle dziennym jest 

PRZEOHYDNY.
autor: bolesław

Koszt budowy na podstawie danych z innych 

miast można oszacować na 30 mln zł. Na co poszło 

pozostałe 12 mln zł?
autor: Kosztorys

W Gliwicach to stadion za podobną kwotę 

wybudowano na 10 tys. miejsc (56 mln.).
autor: Paweł

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na

www.jasnet.pl

wasze komentarze

więcej komentarzy na  
www.jasnet.pl
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Tak charakteryzują swoje położenie właściciele 
sklepów w podziemnych pasażach handlowych. 
Przed 17 laty miejsce to pełniło funkcję „nieformal-
nego miejskiego szaletu”, czy punktu różnych  „pod-
ziemnych spotkań”. W 1994 r. pojawił się pomysł, 
żeby zaadoptować je do działalności handlowej, 
a ich pierwszy zarządca – Józef Bogdan Chorąży-
czewski – doprowadził do tego, że pasaże zaczęły 
powoli pulsować własnym życiem. Nie odbywało się 
to bez problemów – na przykład handlujący zarzu-
cali ówczesnemu gospodarzowi zbyt wysoką kwotę 
czynszu. Pasaże w tym czasie były także przedmio-
tem politycznych przepychanek, obiektem zainte-
resowania rozmaitych instytucji, wreszcie – powo-
dem do domysłów dla zwykłych mieszkańców Ja-
strzębia-Zdroju. Z czasem atmosfera sporów między 
prezesem Chorążyczewskim a handlowcami zrobiła 
się na tyle gorąca, że zaistniała potrzeba interwencji 
miasta, a nawet przejęcia zarządzania pasażami 
przez samorząd. Ten krok miał być antidotum na 
wszelkie bolączki. Minęło zaledwie pół roku, a na-
stroje nie są już tak optymistyczne. 

Wątpliwości i żale z tym związane znalazły od-
zwierciedlenie w interpelacji radnego Janusza Tara-
siewicza, która wyraźnie wskazywała na to, że w pa-
sażach nie dzieje się tak jak powinno. Dotyczyła ona 
takich kwestii jak nowe, białe elewacje ścian w po-
dziemiach, przerwy w dostawie prądu, niemożność 
prowadzenia w pasażach działalności w branży spo-
żywczej, czy godziny otwarcia przejścia podziemne-
go. W odpowiedzi miasta można było wówczas prze-
czytać, że: „zastosowanie białej malatury ścian 
miało na celu efektywne wykorzystanie oświetlenia”, 
a „chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej 
dotyczyły tylko ciągów komunikacyjnych, a nie bo-
ksów handlowych”. A także: „prowadzenie działal-
ności w branży spożywczej w obiektach przejść po-
dziemnych nie jest możliwe z powodu niespełnienia 
wymogów sanitarnych (choć przez tyle lat nikomu to 
nie przeszkadzało – przyp. autor.)” i „godziny 
zamknięcia i otwarcia pasażu zostały uzgodnione 
z handlowcami jeszcze przed zakończeniem remon-
tu”. Odmiennego zdania byli handlowcy, którzy 
podkreślali potem wielokrotnie, że „lepiej, żeby tego 
remontu nie było w ogóle”. Jak mówili, zanim za-
rządcą pasaży zostało miasto miejsce to jawiło się 
jako wyjątkowo atrakcyjne dla chcących prowadzić 
tam swoją działalność. Nieformalnie mówiło się na-
wet o sumie 20 tysięcy, jaką trzeba byłoby 
wyasygnować, aby stać się właścicielem takiego 
sklepu. Dzisiaj w podziemiach pod Rondem Central-
nym na 44 lokale 14 jest wolnych, zaś w pasażach na 
skrzyżowaniu ulicy Mazowieckiej i alei Piłsudskiego 
na nowych najemców czekają dwa kolejne. Osobną 
kwestią pozostaje, czy rzeczywiście same prace re-
montowe obniżyły konkurencyjność podziemi i jak 
się ma do tego oferta handlowa proponowana przez 
tamtejszych kupców?

26 lipca 2011 r. doszło do spotkania między 
handlującymi w pasażach a prezydentem miasta 

Marianem Janeckim. Ci pierwsi zarzucali miastu, że 
od czasu remontu, którego głównym powodem były 
przepisy przeciwpożarowe liczba odwiedzających 
pasaże spadła gwałtownie i chcieli poznać odpo-
wiedź na pytanie, dlaczego tak się dzieje?  Jak pod-
kreślali, od początku kwietnia energia, którą powinni 
spożytkować na przyciąganie klientów tak naprawdę 
wykorzystywana jest do stwierdzania kolejnych us-
terek w funkcjonowaniu pasaży. Lista podnoszonych 
przez nich postulatów była bardzo długa. Lejąca się 
po ścianach woda, wszechobecna wilgoć, pokrywa-
jąca ściany i oferowane towary pleśń, odstraszająca 
klientów kolorystyka pomalowanych na biało ścian, 
czy chociażby brak radiowęzła to tylko niektóre 
z elementów tej swoistej litanii. Kolejny postulat 
handlowców dotyczył kwestii – jak się wyrazili – „za-
bójczych czynszów”. „Proponowana przez miasto 
stawka za czynsz w wysokości 50 złotych za m2, któ-
ra miałaby obowiązywać już od 1 października może 
postawić pod znakiem zapytania dalszy handel 
w tym miejscu” – podkreślali. Jak deklarował  po 
spotkaniu prezydent Marian Janecki, miasta jest ży-
wotnie zainteresowane losem kupców z podziemi – 
w większości mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i dos-
tarczycieli podatków do magistrackiej kasy.

Reprezentująca w tej sprawie miasto Beata 
Olszok, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości, 
próbuje odpowiadać na zgłaszane przez handlow-
ców pretensje. „Na chwilę obecną mogę powiedzieć, 
że jest już zgoda Wydziału Architektury na zmianę 
wywołującego tyle emocji koloru ścian” – informuje. 

Pani dyrektor polemizuje również z pojawiającymi 
się ze strony handlowców głosami, że wcześniej nie 
stwierdzano na terenie pasaży zacieków na ścia-
nach. Na dowód przedstawia roczne protokoły 
z przeglądów technicznych, w których stwierdza się 
zawilgocenia i zagrzybienia na ścianach oraz stro-
pach w przypadku obu podziemi, choć rozwiązanie 
tego akurat problemu to raczej dalsza, niż bliższa 
przyszłość. Co zaś się tyczy czynszów, to zostanie 
wykonana analiza ekonomiczna w miesiącu wrze-
śniu, która pokaże koszty poniesione przez miasto. 
Na chwilę obecną brak jest faktur kosztowych, na 
przykład dotyczących energii elektrycznej. Ponadto, 
jak przypomina szefowa MZN-u, stawka 50 złotych 
za m2 została wynegocjowana z handlowcami już 
wcześniej, jeszcze przed zawarciem umów najmu, 
które obowiązują od 1 kwietnia 2011 r. „Proszę wziąć 
pod uwagę, że pasaże pełnią także funkcję ciągu 
komunikacyjnego, zaś koszty tego ponosi miasto. 
Dotyczy to oświetlenia na korytarzach, sprzątania, 
czy chociażby ochrony obiektu. Aby można było ob-
niżyć stawkę za czynsz, trzeba obniżyć koszty eks-
ploatacji. Ale tu już trzeba dogadać się z handlo-
wcami, którzy mogliby na przykład zadbać o czys-
tość w okolicach swoich boksów – dodaje. Jako kon-
kluzję Beata Olszok wskazuje na „wizje lokalne”, któ-
re miałyby rozpocząć się już od poniedziałku, 1 sier-
pnia. „Jeśli stwierdzone na miejscu usterki zostaną 
zakwalifikowane jako powstałe z winy wykonawcy 
remontu, usunięte zostaną przez niego w ramach 3-
letniej gwarancji” – podsumowuje. 

Zdaniem Romana Foksowicza, szefa Klubu 
Radnych Platforma Obywatelska, władze miasta tak 
naprawdę nie mają pomysłu na wybrnięcie z tej sy-
tuacji. „Koniecznie trzeba stworzyć oddzielną stra-
tegię dla podziemi, chyba że władze miasta przyjmą 
rozwiązanie przywracające temu miejscu pierwotny 
charakter tylko przejścia podziemnego, bez funkcji 
handlowej. Wtedy jednak wydatek prawie 2 mln zło-
tych na wentylacje to pieniądze wyrzucone w błoto” 
– podkreśla.

Jakie będą dalsze losy podziemnych pasaży? 
Czy pracujący tam handlowcy sprostają warunkom 
dyktowanym przez wolny rynek? Jak podkreśla Ro-
man Foksowicz, nie ma w tym przypadku idealnych 
rozwiązań – „każde niesie ze sobą szanse i zagro-
żenia”. Jednocześnie przekonuje, że „obniżenie 
czynszu i wspólne działania reklamowe mogą spra-
wić, że to miejsce znów będzie atrakcyjne”. Zatem 
wiele zależy od miasta, ale tak naprawdę to sami 
handlowcy powinni wziąć los w swoje ręce. Przeno-
szenie całej winy na miasto, czekanie z założonymi 
rękami i brak dbałości o konkurencyjność oferty 
handlowej przybliża tylko perspektywę rychłego 
końca handlu w tym miejscu, albo przynajmniej 
niektórych jego placówek. Ale jednocześnie trzeba 
pamiętać, że ma ono spory potencjał, chociażby 
lokalizację – to wciąż centralny ciąg komunikacyjny 
w naszym mieście – czy stałych klientów, i szkoda 
byłoby go zmarnować. Jak deklarowali w czasie spo-
tkania z prezydentem sami handlowcy – „przetrzy-
mamy ten kryzys”. Pytanie tylko, czy wystarczy go 
przetrzymać, czy może warto byłoby sobie z nim tak-
że poradzić? W sytuacji, w której wszystkie zainte-
resowane strony koncentrują się bardziej na wza-
jemnym przerzucaniu winy może okazać się to tru-
dne. I niewiele poprawi tu zmiana koloru ścian, bo, 
nie trzeba chyba nikogo o tym przekonywać, obecny 
rynek jest o wiele bardziej wymagający.

Z deszczu pod rynnę
Perypetii z podziemnymi pasażami handlowymi ciąg dalszy 
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Pierwotnie budynek miał służyć jako szpital gi-
nekologiczno-położniczy, jednak od momentu jego 
wybudowania przez kolejnych 20 lat nie udało się 
ukończyć inwestycji z powodu braku funduszy 
w budżecie centralnym. W roku 2005 trafił w ręce 
JSW, kiedy Spółka wykupiła go od Urzędu Marszał-
kowskiego w Katowicach. „Spółce udało się go kupić 
za stosunkowo niską cenę około 785 tys. zł, tak więc 
zakup można uznać za trafiony” – mówi Katarzyna 
Jabłońska-Bajer, rzecznik prasowy JSW. „Koszt re-
montu budynku szacowany jest na kilkadziesiąt 
milionów – prace na najniższej kondygnacji wciąż 
trwają. Generalnym wykonawcą robót jest firma 
Skobud” – dodaje. Wiadomo, że Spółka zaplanowała 
na adaptację budynku 50 mln zł, ale pociągnie to 
większe koszty. 

„Obecnie budynek jest nieco mniejszy niż 
w pierwotnym kształcie, gdyż jego początkowa po-
wierzchnia (16 930 metrów kwadratowych) prze-
kraczała potrzeby biura zarządu. W tej sytuacji zde-
cydowano się na wyburzenie jednego segmentu, co 
pozwoliło na obniżkę kosztów utrzymania budynku 
oraz wygospodarowanie dodatkowych miejsc par-
kingowych. W sumie jest ich około 430, podczas gdy 
w pierwotnej wersji było 200, a więc – zdaniem 
urzędników miejskich – za mało. Nie zmieniła się 
natomiast ilość kondygnacji, choć i taką koncepcję 

brano wcześniej pod uwagę – wyjaśnia Katarzyna 
Jabłońska-Bajer. „W budynku powstało nowoczesne 
archiwum, serwerownia oraz system monitoringu 
wewnątrz i zewnątrz budynku. Jest to nowoczesny, 
ciekawy architektonicznie, a przede wszystkim 
energooszczędny obiekt” – dodaje.

Wystrój wnętrz utrzymany jest w stylu indu-
strialnym. Pokoje są wyposażone w skromne, jasne 
meble, pojawiają się też kolory firmowe – pomarań-
czowy i czarny oraz motywy węglowe. O tym, że jest 
to spółka węglowa, przypomina również prawdziwy 
kombajn ścianowy, który znajduje się przed wej-
ściem do budynku.

Biura zostały wyposażone wyłącznie w monito-
ry i klawiaturę, nie ma komputerów osobistych ani 
drukarek. Wszystko zostało scentralizowane w celu 
ograniczenia kosztów zakupów i eksploatacji sprzę-
tu. W środku budynku znajduje się 176 pomieszczeń 
biurowych.

Chociaż nowa siedziba pełni oficjalnie swoją 
rolę od pierwszego sierpnia to już zetknęła się z ma-
nifestacjami związkowców. Było tak w pamiętnym 
roku 2009, kiedy górnicy szli Aleją Jana Pawła II pod 
ówczesną siedzibę firmy przy ul. Armii Krajowej. 
Budynek przy alejach wzbudzał zainteresowanie, 

a nawet oburzenie. Część związkowców nie mogła 
pogodzić się z tym, że w samym środku roku kryzy-
sowego zarząd funduje sobie „salony”. Pojawiły się 
nawet żądania wstrzymania prac budowlanych. 

Nawet dzisiaj, po tamtych wydarzeniach budy-
nek wzbudza niemałe emocje. Przewodniczący 
Związku Zawodowego „Solidarność” Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej Sławomir Kozłowski mówi, że we-
dług jego wiedzy koszty adaptacyjne sięgną 80 mln 
zł, zamiast planowanych 50 mln. „Jest to prze-
kroczenie o ok. 60 proc. Postawię tylko pytanie: Jak 
świadczy to osobach, które planowały budowę tej 
siedziby, skoro nie potrafią prawidłowo oszacować 
kosztów? Uważam, że nad tym powinien zastanowić 
się właściciel firmy, czyli ministerstwo gospodarki 
i wyciągnąć właściwe wnioski. Przypomnę tylko, że 
nam górnikom, w dobie największego kryzysu roku 
2009 kazano zaciskać pasa, a sam zarząd kierował 
miliony na budowę swojej nowej siedziby. To my, 
pracownicy mieliśmy oszczędzać, a oni nie. Pojawia 
się tutaj podobieństwo z Jerzym Urbanem, który 
w czasach komunizmu był autorem słynnego stwier-
dzenia, że rząd się sam wyżywi. Jak widać powiedze-
nie to sprawdza się nie tylko w stosunku do dawnych 
funkcjonariuszy partyjnych, ale i obecnie” – mówił. 
Ale pojawiają się również opinie, że jedna z najwięk-
szych europejskich firm produkująca węgiel kokso-

wy, jaką jest JSW, zasługuje na bardziej reprezenta-
cyjną siedzibę. Ta dotychczas używana z pewnością 
taka nie była. Mówiono, że jest nieestetyczna i zako-
rzeniona raczej w architekturze socjalistycznej. Bar-
dziej ostre oceny wskazywały nawet na to, ze jest 
obskurna i przynosi Spółce wstyd. W końcu – w myśl 
znanego powiedzenia – jak cię widzą, tak cię piszą. 

Firma tej rangi, co JSW zasługuje na godną 
siebie siedzibę. Jak zwykle, co do oceny jej wyglądu 
zdania się podzielone, podobnie jak gusta. Związko-
wcy mają oczywiście prawo przypatrywać się jej 
kosztom, bo przecież z pieniędzy wypracowanych 
przez górników powstała. Budynek jest wizytówką 
firmy, a pewnie i w jakimś sensie miasta, w którym 
działa. Znajduje się w okolicy nowo wybudowanej 
hali widowiskowo- sportowej, lodowiska, szpitala 
wojewódzkiego, co czyni Aleje Jana Pawła II jedną 
z ważniejszych i reprezentacyjnych arterii komuni-
kacyjnych miasta. Wpływa pozytywnie na jego prze-
obrażenia architektoniczne i staje się jednym z waż-
niejszych miejsc w Jastrzębiu, ale również – ze 
względu na swoje znaczenie gospodarcze – 
w Polsce.

Węglowe centrum dowodzenia
Jastrzębska Spółka Węglowa ma nową siedzibę, od 1 sierpnia znajduje się przy Alei 
Jana Pawła II. Początkowo, jeszcze w czasach minionego systemu, w budynku tym 
miał funkcjonować nowoczesny szpital ginekologiczno-położniczy. Z planów jed-
nak nic nie wyszło, a budowla niszczała i popadała w coraz większą ruinę. Nic 
dziwnego, że w końcu  - JSW firma o światowej renomie - zainteresowała się tym 
budynkiem, bo przecież nie mogła wiecznie gnieździć się w mało reprezenta-
cyjnych pomieszczeniach. Zapadła więc decyzja, aby właśnie tam ulokować jej 
centrum dowodzenia. Nowa siedziba pochłonęła niemałe pieniądze i wzbudzała 
kontrowersje zanim jeszcze powstała. Związkowcy nie mogli pogodzić się z tym, że 
zarząd firmy szykuje sobie „salony” i to w czasach kryzysu roku 2009, kiedy oni 
mają „zaciskać pasa”. Została otwarta bez zbędnego hałasu i rozgłosu.
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Jak mówi Aleksandra Miśkowiec, kierowniczka 
filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdro-
ju, do której prowadzą feralne schody, patowa sy-
tuacja trwa tutaj dłużej, niż sama działalność biblio-
teki w budynku na ulicy Krakowskiej. „Często to do 
nas adresowane są pretensje za ten stan rzeczy. Do-
tyczy to szczególnie czytelników w starszym wieku, 
dla których zimą nasza filia jest twierdzą nie do zdo-
bycia” – mówi. Przypomina sobie także, że począ-
tkowo schody „zabezpieczone” były taśmą ostrze-
gawczą, potem pojawiły się zbite naprędce deski, 
w końcu – przyspawano do barierek metalową ru-
rkę. „Nie wiem, może miasto powinno ponieść czę-
ściowo koszt remontu schodów, prawda jest bo-
wiem taka, że brak dojścia do biblioteki od strony 
osiedla odbiera nam czytelników” – dodaje. Także 
szef zlokalizowanej w tym samym budynku, co bi-
blioteka Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdro-
ju, Jacek Rzeszowski, przyznaje, że „niewyremonto-
wane schody mogą stanowić problem dla odwiedza-
jących prokuraturę stron”.

Jakie jest stanowisko w całej tej sprawie Urzę-
du Miasta? Pytana o to, jak ocenia szanse miasta na 

wyegzekwowanie od właścicieli wyłączonych z uży-
tku tych i innych schodów, że przywrócą je do pier-
wotnego stanu, Katarzyna Wołczańska, rzeczniczka 
magistratu, odsyła do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Urząd „umywa ręce” tłu-
macząc się, że nie odpowiada za schody i inne drogi, 
które nie znajdują się na jego terenie. Tym samym 
szansa na to, aby zapytać naszych włodarzy, czy 
wiedzą, że w większości przypadków mamy tu do 
czynienia z poważnym zagrożeniem dla mieszkań-
ców pozostała niewykorzystana. Podobnie nie bę-
dzie nam danym dowiedzieć się, jaki jest stosunek 
urzędników do faktu, że takie schody są często 
częścią swoistych "ciągów komunikacyjnych" i siłą 
rzeczy będą przez niektórych jastrzębian użytko-
wane nawet niezgodnie z ich przeznaczeniem.
A poza tym łączą one różne części przecież tego sa-
mego miasta. I wreszcie, zarówno prokuratura, jak 
i biblioteka należą do instytucji publicznej użyte-
czności, siłą rzeczy więc to właśnie miastu powinno 
zależeć na tym, aby miejsca te były ogólnodostępne. 
Co robi urząd w tym kierunku – to także pozostanie 
już jego tajemnicą?

Sugerowany przez panią rzecznik rozmówca, 
Wojciech Długosz , Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, podkreśla, że to zarządca schodów 
i innych tego typu obiektów ponosi całkowitą odpo-
wiedzialność za ewentualne konsekwencje eksplo-
atacji obiektu budowlanego niezgodnie z przepisami 
i każdy komu spadnie tam choć włos z głowy może 
dochodzić swoich praw na drodze cywilnej. "W pra-
ktyce wygląda to tak, że jeśli schody zabezpieczone 
są choćby taśmą ostrzegawczą i wywieszona jest 
informacja o niebezpieczeństwie, bądź o zakazie 
wstępu, ich właściciel może być spokojny o swoje 
dalsze losy, a każdy, kto na nie wejdzie robi to tylko 
i wyłącznie na własną odpowiedzialność" – przyzna-
je otwarcie. Jak się okazuje, reprezentowany przez 
niego urząd ma tu niewiele do powiedzenia: "Nie 
można nakazać zarządcy nieużytkowanego obiektu 
budowlanego na przykład wprost remontu, ponie-
waż to on podejmuje decyzję, czy przywróci mu zda-
tność do bezpiecznego użytkowania, czy też dokona 
jego rozbiórki. Jedyny obowiązek, jaki na nim spo-
czywa do czasu wykonania jednej z tych czynności 
to zabezpieczenie terenu, na którym obiekt się znaj-
duje” – mówi. Zdaniem pana inspektora decyzja 
o rozbiórce w przypadku schodów nie wchodzi 
w praktyce w grę, natomiast wyłączenie ich z uży-
tkowania skutkuje tym, co możemy właśnie po-
dziwiać na ulicach naszego miasta. "Tak naprawdę 
od 2007 roku cały ciężar spada tu na właściciela 
i osobę kontrolującą obiekt budowlany, czyli budo-
wlańca z odpowiednimi uprawnieniami. Działania 
inspektoratu mają więc często wyłącznie charakter 
zapobiegawczy i sprowadzają się do wysłania takie-
mu właścicielowi kolejnych informacji o nieprawidło-
wościach na jego terenie" – informuje.

W podobnym duchu wypowiada się Marek 
Wróbel, komendant Straży Miejskiej w Jastrzębiu-
Zdroju. Jak stwierdza, także podległa mu służba ma 
w tej sprawie związane ręce. "Istnieje określony 
katalog wykroczeń, który w tym przypadku obliguje 
strażników jedynie do dokumentacji takiego stanu 
rzeczy i sporządzenia odpowiedniej notatki" – mówi 
i dodaje: "Bieg urzędowy takiej notatki zależy potem 
od tego, kto jest właścicielem obiektu – w praktyce 
nasze spostrzeżenia z terenu kierowane są głównie 
do Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji 
Urzędu Miasta, spółdzielni, spółek kolejowych i osób 
zarządzających daną posesją". Komendant Wróbel 
ubolewa, że ich możliwości kończą się na wezwaniu 
niefrasobliwego właściciela do przywrócenia porzą-
dku na zarządzanym przez niego obiekcie. "Rola 
Straży Miejskiej kończy się na zgłoszeniu zaistnia-
łego stanu rzeczy. Nie zmienia to jednak faktu, że 
uwagi ze strony mieszkańców są dla nas ważne i ka-
żde takie zgłoszenie ułatwia nam dotarcie do miejsc, 
które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla 
jastrzębian – dodaje.

Z kolei sama spółdzielnia, czyli zarządca opisy-
wanych schodów przy ulicy Krakowskiej, podnosi 
nieśmiertelny argument barku pieniędzy, uzależnia-
jąc jednocześnie podjęcie jakichkolwiek kroków 
w celu wyremontowania feralnego obiektu od zgody 
lokatorów pobliskich bloków. I zapewne wiedząc 
z góry, jaka będzie ich odpowiedź.

Jak widać, prawo roztoczyło nad właścicielami 
niebezpiecznych schodów swoisty parasol ochronny. 
Zarówno w przypadku nadzoru budowlanego, jak 
i Straży Miejskiej rola tych instytucji sprowadza się 
często do pouczania niefrasobliwych zarządców 
i wysyłania im kolejnych ponaglających monitów. To 
niewiele, zważywszy, że takie schody – mieliśmy 
okazję przekonać się o tym niedawno na osiedlu 
Morcinka – stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia 
mieszkańców Jastrzębia. 

Jak wynika z wypowiedzi urzędników tylko od 
dobrej woli właściciela schodów lub innego ciągu 
komunikacyjnego zależy to, kiedy i czy w ogóle re-
mont zostanie przeprowadzony. Według nich miasto 
nie dysponuje skuteczną formą nacisku na posia-
daczy terenów, aby ich do tego zmusić. Najdobitniej 
widać to w przypadku kompleksu handlowego „Ma-
zowiecka”, który z roku, na rok popada w ruinę, 
schody albo są wyłączane z ruchu, albo pozosta-
wiają wiele do życzenia, powierzchnia, po której 
poruszają się klienci również. Miasto nie jest również 
bez zarzutów, gdyż samo od siebie nie potrafi 
wyegzekwować odpowiedniego stanu technicznego 
infrastruktury. Sławetnym przekładem tego stanu 
rzeczy są schody znajdujące się w okolicach Jaru 
Południowego. Inspektorzy z Wydziału Infrastru-
ktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta po 
stwierdzeniu ich niewystarczającej kondycji wydają 
decyzję o ich zamknięciu, czego widomym znakiem 
jest przyspawanie do nich barierek uniemożliwiają-
cych przejście. Urząd tłumaczy się tym, że nie dy-
sponuje środkami finansowymi, które by można 
przeznaczyć na modernizację wszystkich schodów 
lub ich budowę. Również estetyka niektórych bu-
dynków miejskich pozostawia wiele do życzenia, jak 
chociażby niechlubne „odrapańce”, znajdujące się 
przy głównej drodze wjazdowej do miasta i ul. Ga-
garina, w dzielnicy Szeroka. To samo tyczy się este-
tyki targowiska miejskiego. Wygląda więc na to, że 
przyganiał kocioł garnkowi. 

Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że opisywana 
sytuacja, zamknięcie schodów, to klasyka gatunku, 
gdzie nikt tak naprawdę nie poczuwa się do winy. 
Pytanie, ile jeszcze osób musi doznać uszczerbku na 
zdrowiu w drodze do biblioteki i innych miejsc, pozo-
staje wciąż otwarte. I czy ktokolwiek jest w stanie 
podać liczbę takich ofiar złożonych na ołtarzu wspól-
nej sprawy, po której winni tej sytuacji poniosą od-
powiedzialność i zostaną zmuszeni do bardziej efe-
ktywnego działania na rzecz dobrze funkcjonującej 
infrastruktury. Nie ważne na czyim terenie się znaj-
dującej, ważne, że korzystają z niej wszyscy mie-
szkańcy Jastrzębia.

Przyganiał 
kocioł 
garnkowi

Kwestia wyłączonych z użytkowania obiektów budowla-
nych to bolączka naszego miasta. Niedawny wypadek na 
schodach przy ulicy Krakowskiej, w którym młody czło-
wiek poniósł poważne obrażenia ciała pokazuje, że mamy 
tu do czynienia z realnym zagrożeniem życia i zdrowia 
mieszkańców. Z drugiej strony, próba odpowiedzi na 
pytanie, kto zawinił w tej sprawie rozbija się o mur urzę-
dniczej niemocy. Jak długo te i im podobne schody oraz 
budowle będą jeszcze straszyć jastrzębian? Oto próba 
odpowiedzi na to pytanie.
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Pan Mirosław Konewka pochodzi z Sudetów. Od 
najmłodszych lat był nierozerwalnie związany z gó-
rami: obok bloku, w którym mieszkał, przebiegał 
szlak turystyczny. „Do gór ostatecznie przekonała 
mnie wycieczka na Wzgórza Włodzickie, małe pa-
smo górskie w Sudetach Środkowych” – wspomina 
pan Mirosław – „To tam właśnie prowadziła ścieżka, 
znajdująca się tuż obok osiedla, na którym mieszka-
łem”. Od tego czasu pan Konewka bardzo wiele 
czasu poświęcał na turystykę, wkrótce zaczął 
zdobywać kolejne stopnie Górskiej Odznaki Tury-
stycznej, należącej do PTTK. „Przełomem był dla 
mnie moment, w którym moja ciocia, pracująca 
w bibliotece w Przemyślu, dała mi jeden z numerów 
gazety <<Taternik>>” – opowiada pan Konewka – 
„Tam znalazłem adres Polskiego Związku Alpinizmu”. 
Pan Mirosław napisał do PZA z pytaniem, gdzie znaj-
dują się najbliższe kluby, zajmujące się alpinizmem: 
„Wtedy wstąpiłem do Klubu Wysokogórskiego w Je-
leniej Górze”.

W roku 1983 pan Mirosław Konewka prze-
prowadził się na Śląsk. Rozpoczął pracę na kopalni 
„XXX-lecia” jako ratownik górniczy o profesji rato-
wnika wysokościowego. Mimo zmiany miejsca za-
mieszkania i oddalenia się od gór, pan Mirosław 
wciąż pozostał wierny swojej pasji. „Często jeździ-
łem w Tatry, gdzie spotykałem się ze swoimi znajo-
mymi: były wśród nich osoby z Jastrzębia, Pawłowic, 
Gliwic, Wodzisławia…” – opowiada – „W końcu 
stwierdziliśmy, że chcielibyśmy spotkać się gdzieś 
bliżej miejsc, w których mieszkamy”. Tak właśnie, 
w 1985r., narodził się pomysł stworzenia jastrzę-
bskiego Klubu Wysokogórskiego, którego człon-
kiem-założycielem jest m.in. pan Konewka.

To był kolejny przełom w życiu pana Mirosława. 
W 1988r. miejsce miała pierwsza klubowa wyprawa: 
członkowie Klubu Wysokogórskiego w Jastrzębiu-
Zdroju zaatakowali 7406-metrowy szczyt Haramosh 
w Pakistanie. Wraz z tym wyjazdem pan Konewka 
porzucił pracę na kopalni: „Nie mogłem uzyskać po-
trzebnego mi na wyprawę urlopu, więc zdecydowa-
łem, co jest dla mnie ważniejsze. Od tego czasu, aż 
do dnia dzisiejszego jestem człowiekiem wolnego 
zawodu” – śmieje się. Pan Konewka może pochwalić 
się m.in. zdobyciem 6960-metrowej Aconcoguy czy 
nawet 8125-metrowego szczytu Nanga Parbat. 
„Fachowcy nie dawali nam zbyt wielu szans na zdo-
bycie tego szczytu” – wspomina swą wyprawę na 
Nanga Parbat pan Konewka – „Wyjechaliśmy do Pa-
kistanu bardzo późno, co ze względu na złe warunki 
atmosferyczne, jakie tam o tej porze roku panują, 
mogło uniemożliwić wyprawę”. Sześcioosobowa 
grupa, której członkami byli trzej Polacy (Mirosław 
Konewka, Ryszard Pawłowski i Bogdan Stefko), 
wbrew opiniom fachowców, prawie w całości zdo-
była szczyt. „Nie udało się jedynie Brytyjczykowi 
Maxowi Duboisowi i Francuzowi Yvesowi Duriex” – 
sprostowuje pan Konewka. Pan Mirosław zdobywał 
Nanga Parbat z Niemcem – Rudigerem Schieype-
nem, wraz z którym również spędził noc na 

wysokości 8100m.n.p.m w temperaturze około mi-
nus 20 stopni Celsjusza. „Alpiniści taki nocleg poza 
bazą nazywają <<kiblem>>” – wspomina ze śmie-
chem pan Mirosław – „Oddalony o 25m od miejsca 
noclegu szczyt Nanga Parbat zdobyliśmy o godzinie 
7.11 rano. Na wierzchołku zostawiliśmy swoje 
pamiątki i zabraliśmy pamiątki poprzedników, m.in. 
koreańską flagę”. Jak tłumaczy pan Konewka, takie 
zostawianie i zabieranie „pamiątek” to tradycja 
wśród alpinistów: każdy, kto zdobywa szczyt, zo-
stawia na nim coś po sobie, a w zamian zabiera to, 
co zostawili poprzednicy – to dowód na to, że zdoby-
ło się określoną górę.

W 1994r. pan Mirosław Konewka wraz z Ryszar-
dem Pawłowskim postanowili zorganizować akcję 
zatytułowaną: „Polish expedition. Six summits of the 
world”, której założeniem było zdobycie sześciu naj-
wyższych szczytów wszystkich sześciu kontynen-
tów, czyli Mount Everest, Mount Kościuszko, Acon-
caguy, Mount McKinley, Kilimandżara i Elbrusa. Nie-
stety przedsięwzięcie nie udało się z powodów fi-
nansowych, choć cztery ze szczytów zostały zdoby-
te.

Wkrótce pan Mirosław odkrył kolejną swoją 
pasję: pożarnictwo. „Wszystko zaczęło się od tego, 
że pewnego razu byłem świadkiem akcji ratowniczej 
przeprowadzanej w Jastrzębiu” – relacjonuje pan 
Konewka – „Strażacy mieli problem z uratowaniem 
dwóch mężczyzn, uwięzionych na wysokości. Teren 

pod wozem strażackim był niestabilny, w związku 
z czym bardzo trudno było użyć wysuwanej z niego 
drabiny. Pomyślałem wtedy, że do przeprowadzenia 
tej akcji można byłoby użyć lin – takich, jakich używa 
się we wspinaczce”. 

Wkrótce, dzięki działaniom pana Konewki i pa-
na Wojciecha Piechaczka, obecnego prezesa tej je-
dnostki, powstała OSP „Jastrzębie-Zdrój” – specjali-
styczna jednostka zajmująca się ratownictwem 
wysokościowym. Strażacy zdobywali swoje obecne 
doświadczenie w bardzo wielu akcjach. Największa 
wysokość, na której zdarzało im się przeprowadzać 
ewakuację to 33m, natomiast ich ćwiczenia obej-
mują wysokości nawet takie jak 80m. W siedzibie 
OSP „Jastrzębie Zdrój” powstaje ścianka wspina-
czkowa, która umożliwi adeptom treningi. Pan Mir-
osław posiada zresztą uprawnienia instruktora rato-
wnictwa wysokościowego.

Kolejne lata pracy OSP „Jastrzębie-Zdrój” za-
owocowały nowym pomysłem: pan Konewka wraz 
z towarzyszami zainicjował stworzenie kolejnej gru-
py poszukiwawczo-ratowniczej w ramach tej jedno-
stki. Tym razem jednak z użyciem psów. Dzięki zna-
jomości pana Konewki z Witoldem Cisowskim, sze-
fem Podkomisji Psów Lawinowych GOPR, Sekcja 
Psów Ratowniczych w OSP „Jastrzębie-Zdrój” zaczę-
ła się rozwijać.

Każdy ma swój Everest
Pan Mirosław Konewka to z pozoru zwyczajny mieszkaniec Pawłowic. Ma swojego ukochanego 
psa, którego musi regularnie wyprowadzać na spacery. Wygląda na kogoś, kto, jak każdy, 
co rano wypija kawę i zjada śniadanie, by następnie wybrać się do pracy. Jest jednak coś, 
co odróżnia go od pozostałych mieszkańców naszego regionu. Jego wyjątkowa pasja sprawia, 
że on sam staje się wyjątkowym człowiekiem.

W poniedziałek, 25 lipca komisja konkursowa 
wybrała dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 
została nią Beata Nowak, nauczycielka 
zatrudniona w tej szkole. Wcześniej 
piastowała  funkcję wicedyrektora za kadencji 
dyr. Krystiana Fabisza. Rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Katarzyna Wołczańska  
odmówiła skomentowania tej informacji.

Wybrano 
dyrektora ZS 1

Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji 
w Jastrzębiu-Zdroju Inez Biernacka 
poinformowała, że w dniu 28 lipca dokonano 
włamania do Biura Posła Tadeusza Motowidło. 
„Na razie nie ustalono jeszcze czy sprawca 
działał sam, czy też było ich kilku. 
Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci 
stwierdzili, że skradziono: zegary, kubki, 
notatniki, telefony komórkowe,które 
znajdowały się w drewnianej szafie. 
Nie skradziono rzeczy bezpośrednio 
związanych z działalnością posła”.

Okradziono posła

Jak informuje Jastrzębska Spółka Węglowa 
Grzegorz Płaczek, Naczelny Inżynier Ruchu 
„Zofiówka” w Kopalni „Borynia” został 
laureatem V edycji honorowego wyróżnienia 
„Dzielny Górnik”. Jest ono przyznawane 
od 2010 roku przez Fundację Bezpieczne 
Górnictwo im. W Cybulskiego i prezesa 
Wyższego Urzędu Górniczego. 

Celem tej prestiżowej nagrody jest zwrócenie 
uwagi na poszukiwanie i zastosowanie metod 
ochrony górników przed wypadkami przy 
pracy. Osoby, które są jej laureatami potrafią 
szybko i trafnie podejmować decyzje 
w sytuacji zagrożenia oraz prowadzą 
odpowiednią profilaktykę. Zachęcają 
pozostałych pracowników do 
przestrzegania przepisów BHP.

„Dzielny Górnik” 
w JSW

Jak poinformował jastrzębski magistrat 
„prezydent miasta Marian Janecki, 
podczas uroczystości z okazji Święta Policji, 
został odznaczony medalem 
"Za zasługi dla policji". Medal prezydentowi 
Jastrzębia-Zdroju wręczyli Komendant Główny 
Policji i Wojewoda Śląski w asyście 
Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach i Komendanta Szkoły Policji 
w Katowicach. Wojewódzkie obchody Święta 
Policji odbyły się 29 lipca w siedzibie 
Szkoły Policji w Katowicach".

Policyjny medal 
dla prezydenta
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Praca i zabawa w takim przedszkolu, jakie od 
1 września będzie funkcjonowało w Ruptawie, to 
czysta przyjemność. 28 lipca odbyło się oficjalne 
odebranie przebudowanego budynku dawnego PP 
nr 12. Teraz jest to nowoczesny obiekt na miarę XXI 
wieku.

Niedawno zakończyły się prace związane z prze-
budową i modernizacją budynku Publicznego Przed-
szkola nr 12, które znajduje się w Ruptawie. Teraz 
mieszkańcy tej części miasta mogą czuć się dumni 
z obiektu. Pracy bez wątpienia było bardzo dużo, 
jednak efekt może przejść oczekiwania niektórych 
osób. PP nr 12 po przebudowie jest jedynym tego ro-
dzaju obiektem, który jest dostosowany do użytko-
wania przez osoby niepełnosprawne. 

Zakres prac obejmował m.in. przebudowę po-
mieszczeń istniejącego budynku przedszkola wraz 
z wymianą instalacji wewnętrznych, ocieplenie i tyn-
kowanie, modernizację kuchni i przeniesienie jej 
z I piętra na parter budynku, a także dobudowę no-
wej kubatury (plomby). Dzięki temu od 1 września 
dyrekcja będzie mogła przyjąć większą liczbę przed-
szkolaków, ponieważ utworzono dodatkowe oddzia-
ły. Budynek został również wyposażony w windę. 
Koszt prac to ponad 5,8 mln.

Spacer rozpoczynamy pomiędzy 16:30 a 17:00 
przy dworcu autobusowym przy ul. Arki Bożka, nie-
opodal przystanku numer 1. Postać Arki Bożka nie 
jest szeroko znana w naszym mieście. Wiele osób 
zadaje sobie pytanie o jego rzadko spotykane imię. 
Tymczasem Arka Bożek, a właściwie Arkadiusz 
Bożek (1899-1954), był znanym działaczem polskim 
na Śląsku Opolskim. Walczył jako ochotnik w armii 
niemieckiej podczas I wojny światowej. Za odwagę 
na froncie został awansowany do stopnia sierżanta. 
Po powrocie na Śląsk wstąpił do Polskiej Organizacji 
Wojskowej Górnego Śląska. W czasie I powstania 
śląskiego wysadził most na Odrze, a w czasie III był 
łącznikiem z aliancką Komisją Międzysojuszniczą. Po 
podziale Śląska pozostał w Niemczech, gdzie 
prowadził aktywną propolską działalność polityczną. 
W 1939 Gestapo dokonało na niego nieudanego 
zamachu. W jego efekcie Bożek uciekł do Polski. Po 
kampanii wrześniowej znalazł się we Francji. Był 
członkiem Rady Narodowej RP z nominacji prezy-
denta Władysława Raczkiewicza. Po wojnie wrócił 
do ojczyzny i ramienia PSL, a następnie ZSL był 
wicewojewodą śląsko-dabrowskim. Stanowisko to 
piastował do 1950 roku. Został zeń usunięty ze 
względów politycznych.

Z ul. Arki Bożka ruszamy wzdłuż ulicy Podha-
lańskiej, po kilkudziesięciu metrach skręcamy w pra-
wo na ul. Młyńską. Udajemy się nią, chwilę po mi-
nięciu mostku skręcamy w lewo. Polną drogą idzie-
my cały czas prosto, aż zejdziemy z górki, a następ-
nie w prawo wydeptaną ścieżką znów udajemy się 
pod górkę, gdzie trafimy do pierwszego punktu kon-

trolnego. Kontynuujemy wędrówkę cały czas tą sa-
mą ścieżką, a następnie dochodzimy do polnej dro-
gi. Jednocześnie cały czas poruszamy się wzdłuż og-
rodów działkowych. Dochodzimy do skrzyżowania, 
znajdującego się na końcu ogrodów działkowych. 
Skręcamy w prawo i polną drogą przechodzimy obok 
linii wysokiego napięcia. Jesteśmy na wzniesieniu, z
 którego widać część panoramy naszego miasta. 
Udając się dalej polną drogą docieramy do skrzyżo-
wania, z którego kierujemy się na drogę asfaltową. 
Tym samym znajdziemy się na ulicy Stefana Okrzei 
(1886-1905), działacza socjalistycznego i niepodle-
głościowego działającego na przełomie XIX i XX wie-
ku, który został powieszony na stokach Cytadeli 
Warszawskiej za zamach na cyrkuł policyjny na Pra-
dze. Jego imię nosi wiele ulic w całej Polsce. Warto 
jednak pamiętać, że chodzi tu o Stefana Aleksandra 
Okrzeję, a nie o jego młodszego brata, Stefana 
Stanisława Okrzeję, pilota, który zginął w potyczce 
nad Warszawą 5 września 1939 roku.

Idąc cały czas ul. Okrzei docieramy do skrzyżo-
wania (będącego drugim punktem kontrolnym), 
gdzie skręcając w prawo udajemy się ponownie na 
ulicę Młyńską. Maszerując nią, będąc na wysokości 
Kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Ko-
ścioła, skręcamy w lewo w jego kierunku. Tam, przy 
ulicy Jerzego Popiełuszki (1947-1984, słynny kapłan 
zamordowany w 1984 roku przez Służbę Bezpie-
czeństwa, beatyfikowany w 2010 roku), czeka na 
nas trzeci i ostatni punkt kontrolny. Następnie scho-
dzimy w dół do ul. Podhalańskiej. Stamtąd przecho-
dzimy do miejsca początku naszej wędrówki.

Przedszkole na 
miarę XXI wieku

Zapraszamy na IV etap JasWalkingu
Tym razem celem JasWalkingowców będzie spacer mniej znanymi okoli-
cami naszego miasta. IV trasa nosi nazwę „Na podbój Kyndra”, gdyż sporto-
wcy będą mieli okazję odwiedzić słynny w Jastrzębiu Las Kyndra. To jedna 
z największych formacji leśnych w naszym mieście. Zajmuje ona powie-
rzchnię 181 hektarów. Dawniej istniały tu stawy hodowlane, czego dowo-
dem są pozostałości ziemnych grobli. Spotykamy się w niedzielę, 7 sierpnia.

„Nie jesteśmy typową jednostką OSP.” – mówi pan 
Konewka – „Mamy sekcję poszukiwawczą oraz 
grupę uczestniczącą w akcjach wysokościowych”. 
Dzięki tym specjalizacjom jednostka OSP „Jastrzę-
bie-Zdrój” działa nie tylko na terenie województwa 
śląskiego. „Takich grup w Polsce jest niewiele, a na 
Śląsku jesteśmy jedyną jednostką tego typu” – 
relacjonuje strażak. Jeszcze przed powstaniem OSP 
„Jastrzębie-Zdrój” PSP na tym terenie musiała radzić 
sobie sama. W przypadku akcji wysokościowych, 
gdy niemożliwym było użycie drabiny, pomoc ścią-
gano z Radzionkowa, gdzie już wcześniej działała 
grupa wysokościowa. Tak samo sytuacja wyglądała 
podczas zawaleń budynków: jednostki poszukiwa-
wczo-ratownicze z psami także musiały dojeżdżać 
z innych województw, nawet ze znacznych odległo-
ści, a to opóźniało jakiekolwiek czynności ratowni-
cze. Dzięki powstaniu OSP „Jastrzębie Zdrój” pomoc 
ofiarom wypadków, wymagających specjalistyczne-
go sprzętu stała się o wiele szybsza.

 Pan Mirosław i OSP „Jastrzębie Zdrój” mogą 
pochwalić się zwycięstwem w internetowym konkur-
sie na najlepszego strażaka jastrzębskich OSP. 
„Chciałbym wykorzystać daną mi okazję i podzięko-
wać wszystkim, którzy na mnie głosowali” – mówi 
pan Mirosław. Zaznacza jednak, że to nie jedyny 
sukces jego samego i jednostki: „Dwóch naszych 
kolegów z psami zakwalifikowało się do USAR 
Poland, międzynarodowej grupy poszukiwawczo-
ratowniczej”. Psy i przewodnicy należący do tej gru-
py zajmują się pomocą ofiarom kataklizmów w róż-
nych częściach świata. „Gdy  chodziłem po Polskich 
górach, marzyłem o ośmiotysięcznikach. Zdawałem 
sobie sprawę z przeszkód, stojących na mojej dro-
dze, ale moje marzenie spełniło się. Teraz jednak, 
gdy marzę o pomocy międzynarodowej i szerszym 
zajęciu się „wysokościówką”, staje przede mną ba-
riera, którą bardzo ciężko mi pokonać. Praca na eta-
cie cywilnym w Państwowej Straży Pożarnej dałaby 
mi taką możliwość. To jak wspinaczka w górach: ale 
każdy ma w końcu w życiu swój mały Everest do 
zdobycia” – uśmiecha się pan Konewka.



Mieszkania 63 i 55 m2 
w willi miejskiej, 2 pokoje, 
duży salon z kuchnią, łazienka.
Stan deweloperski, parking, ogród.
Nowoczesne i wysokiej jakości 
materiały
Cena: 350tys/63m2, 300tys/55m2
Ustroń, ul. Solidarności
Tel. 607571414

Kupie mieszkanie M3 do remontu 
na osiedlu VI w Jastrzębiu-Zdroju. 
kontakt: 795 842 661

Odstąpię lokal w Jastrzębiu-Zdroju
Pow. 80 m2. Czynsz +media 1330zł 
ul. Wodzisławska 2, budynek GSM. 
kontakt: 694244546/660919948

M-5 w bloku IV piętrowym na II piętrze 
w dobrym stanie, super lokalizacja. 
Niski czynsz.Internet. Wolne od zaraz. 
kontakt: 600 425 243

Wynajmę lokal do 65m2, 
pod działalność gospodarczą 
w Zebrzydowicach przy drodze głównej 
kontakt: 603 174 299

Do wynajęcia domek-parter 
w Jastrzębiu. 700 zł plus media 
kontakt: 513 702 315

Sprzedam działke rekreacyjna 
w Jastrzębiu-Zdroju. 
Cena 12500zł 
kontakt: 694 898 209

Wynajmę lokal w centrum Jastrzębia
 o pow 50 m2. Cena do uzgodnienia. 
kontakt: 32 21 04 429

Wynajmę M-2 w Jastrzębiu-Zdroju przy 
ul. Śląskiej. Czynsz + media opłaty: 
odstępne 400 zł, kaucja 500 zł 
kontakt: 692 035 431

Odstąpię partycypację mieszkania TBS 
w Jastrzębiu-Zdroju. Dwupoziomowe, 
nowoczesne, 3 pokoje, 2 łazienki, 
74m2, garaż w budynku. 
kontakt: 509 060 651

Do wynajęcia mieszkanie M-4 na 3 
piętrze, po remoncie, nieumeblowane. 
Odstępne 500 zł plus media i czynsz do 
spółdzielni mieszkaniowej. 
kontakt: 500 150 772

Wynajmę mieszkanie M-3 od września 
ul.Poznańska blok 4-piętrowy 3 piętro 
odstępne 500+czynsz i media 
kontakt: 513 406 929

Wynajmę od zaraz lokal z tradycją - 
"Piwnicę pod Jackiem", szczegółowe 
informacje pod nr telefonu. 
kontakt: 602767214/324761566

Sprzedam mieszkanie M-4 55,4m2 na V 
piętrze ul. Turystyczna. Nowe okna
 PCV, nowe drzwi, łazienka, 
po remoncie. Cena 136 500 zł 
kontakt: 505 836 451

Wynajmę M-2 w Jastrzębiu-Zdroju 
przy ul. Śląskiej. Czynsz + media 
opłaty: odstępne 400 zł, kaucja 500 zł 
kontakt: 692 035 431

Wynajmę M-2 w Jastrzębiu-Zdroju 
przy ul. Ofiar Faszyzmu. 
Odstępne 400 zł + media. 
Kaucja 1000 zł
kontakt: 664 809 936

Zamienię m-2(36m2) komunalne na 
większe m-3 lub m-4. Mieszkanie 
znajduje się w zdroju, 1 piętro 
kontakt: 785 965 433

Sprzedam działkę budowlana 11,91a 
w Szotkowicach. Położona jest na 
płaskim terenie, w kształcie prostokąta. 
Spokojna okolica, blisko lasu. 
kontakt: 603 135 530

Kupię bez pośredników mieszkanie M-6 
do remontu. Układ 2x2 z balkonem, 
na niewysokim piętrze (1-6), 
klatka najlepiej z dala od ulicy. 
Mogę zapłacić 130 000. 
kontakt: 506 914 616

Przyjmę do pracy murarza, 
dekarza, fachowca do ociepleń, 
oraz pracowników sezonowych 
do robót ziemnych. 
kontakt: 32-47 07 280

Zatrudnię do sklepu spożywczego. 
Wymagana aktualna książeczka 
sanepidowska. 
kontakt: 500 156 101

Pizzeria "Faraon" zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem. 
kontakt: 32 475 76 66

Przyjmę do pracy na myjnię 
samochodową. Wymagania 
doświadczenie oraz chęć do pracy.
kontakt: 504 087 324

Przyjmę do pracy w zawodzie fryzjer. 
kontakt: 604 383 730

Przyjmę pracowników do dociepleń 
budynków z doświadczeniem, 
do samodzielnej pracy. 
kontakt: 660676169

Przyjmę do pracy na targowisku 
miejskim. Stanowisko sprzedawcy 
warzyw i owoców. 
kontakt: 696 133 036

Emerytka podejmie pracę jako 
opiekunki nad dzieckiem lub osoby 
starszej. 
kontakt: 693 542 758

Przyjmę do pracy do remontu 
balkonów w systemie klejenie, 
gruntowanie, malowanie. 
Praca na terenie Jastrzębia. Mile 
widziane badania wysokościowe. 
kontakt: 606 371 468

Sprzedam wózek dziecięcy 
wielofunkcyjny firmy Vulcano Bebetto 
wraz z folią przeciwdeszczową. 
Wszystko w bardzo dobrym stanie. 
Wózek jest na gwarancji. 
kontakt: 530 697 945

Przyjmę do pracy spawacza z 
uprawnieniami.
kontakt: 791 391 555
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Jastrzębski skompletował drużynę  
Do rozpoczęcia nowego sezonu PlusLigi pozostało jeszcze trochę czasu, a Jastrzębski 
Węgiel zakończył już kompletowanie drużyny. W szeregach ekipy z Jastrzębia nastąpiły 
spore roszady, jednak transfery przeprowadzone przed sezonem 2011/2012 są dosyć 
imponujące, więc rozgrywki ligowe (i nie tylko) zapowiadają się bardzo ciekawie. 

Po zakończeniu minionego sezonu z jastrzębską drużyną pożegnało się kilku zawodników, którzy na 
przestrzeni ostatnich lat stanowili o sile zespołu, m.in. rozgrywający Grzegorz Łomacz, pełniący fun-
kcję kapitana drużyny czy Australijczyk Igor Yudin. W nadchodzącym sezonie nie zobaczymy również 
w szeregach Jastrzębskiego Węgla dwójki obcokrajowców, którzy wzmocnili drużynę w minionym 
sezonie (Lukas Divis oraz Mitja Gasparini). Ponadto z drużyną rozstał się Benjamin Hardy, który 
zdecydował się zakończyć karierę. Dosyć szybko udało się jednak znaleźć nowych zawodników. 
Drużyna, prowadzona przez włoskiego szkoleniowca Lorenzo Bernardiego, liczy 14 obecnie 
zawodników: Paweł Rusek, Łukasz Polański, Bartosz Gawryszewski, Michał Łasko, Raphael Florencio 
Margarido, Ashlei de Menezes Tanios Nemer, Mateusz Malinowski, Zbigniew Bartman, Brian Thorton, 
Michał Kubiak, Bartosz Sufa, Russell Holmes, Rob Bontje oraz Luciano Paczko Bozko. 

Zmiany, chociaż niewielkie, nastąpiły również w sztabie szkoleniowym Jastrzębskiego Węgla. Funkcję 
pierwszego trenera drużyny nadał będzie pełnił Lorenzo Bernardi, który w minionym sezonie wywal-
czył z JW czwarte miejsce w rozgrywkach Ligi Mistrzów. W klubie pojawił się nowy asystent trenera, 
którym będzie Juan Manuel De Palma. Za przygotowanie fizyczne będzie odpowiadał Andrea Pozzi.

Porażka z Zagłębiem Sosnowiec
Podopieczni Jiriego Reznara mają już za sobą pierwszy mecz kontrolny przed zbliżają-
cym się sezonem ligowym. Jastrzębski GKS przegrał wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem 
Sosnowiec 2:5. Bramki dla JKH GKS zdobyli Tomasz Kulas (rzut karny) oraz Maciej 
Urbanowicz. W bramce jastrzębskiej ekipy można było zobaczyć dwóch młodych bram-
karzy: testowanego Nikifora Szczerbę oraz Mariusza Ryszkańca.

Zagłębie Sosnowiec - JKH GKS Jastrzębie 5:2 (1:0; 2:0; 2:2)
1:0 Podsiadło 10', 2:0 Kostecki 25' 4/5, 3:0 Golec 25:26, 3:1 Kulas 54’ (rzut karny), 
3:2 Urbanowicz 56', 4:2 Opatovsky 57', 5:2 Bernat 57'
JKH GKS Jastrzębie: Szczerba (31` Ryszkaniec) - Rompkowski, Dąbkowski, Urbanowicz, 
Lipina, Bordowski - Ivicic, Górny, Drzewiecki, Salomon, Danieluk - Labryka, Bryk, Kulas, 
Słodczyk, Kogut - Owczarek, Pastryk, Marzec, Kąkol, Strużyk

Gieksa pokonała Chemik 
Pierwsze sparingowe zwycięstwo w okresie przygotowawczym przed sezonem 
2011/2012 odnieśli dzisiaj piłkarze GKS Jastrzębie. W meczu przyjaźni przeciwko 
Chemikowi Kędzierzyn-Koźle podopieczni Andrzeja Myśliwca zwyciężyli 4:2.

Po jednej bramce dla GieKSy zdobyli: Patryk Sawiński, Adrian Kopacz i Błażej Pawliczek. Czwarty gol 
padł po samobójczym uderzeniu obrońcy Chemika. Po meczu na specjalne życzenie kibiców zawo-
dnicy wykonali serię jedenastek, w której skuteczniejsi okazali się Chemicy, zwyciężając 3:1. Gola dla 
GieKSy zdobył niezawodny w tym elemencie Witold Wawrzyczek. Kolejnym sparingowym przeciwni-
kiem jastrzębian będzie 6 sierpnia Górnik Wesoła, a dzień później zmierzymy się przy Harcerskiej 
w meczu Pucharu Polski ze Zrywem Bzie.

GKS Jastrzębie - Chemik Kędzierzyn 4:2 (1:1)
1:0 Patryk Sawiński '7, 1:1 Adam Hołda '12 (karny), 2:1 Adrian Kopacz '51, 
3:1 Błażej Pawliczek '55, 4:1 samobójcza '71, 4:2 Mariusz Banaś '80
GKS Jastrzębie: Szymon Prostacki - Tomasz Kocerba, Tomasz Lorenc, Tomasz Ciemięga,
Mateusz Wrana - Kamil Gorzała, Damian Dziadek, Witold Wawrzyczek, Adrian Kopacz - 
Bartłomiej Setlak, Patryk Sawiński. W drugiej połowie na murawie pojawili się: 
Kamil Michalczyk, Błażej Pawliczek, Piotr Szymiczek oraz Rafał Michałowski.

Pobiegli po Złote Kierpce
Andrzej Długosz zwyciężył w Biegu po Złote Kierpce, który odbył się w niedzielę na 
stokach Skrzycznego. Do pokonania siedmiokilometrowej trasy zawodnik Montrail 
Team potrzebował czasu 35:34. Sama trasa miała przewyższenie 763 m. Bieg był częścią 
cyklu EuroBeskidy Cup.

Najlepiej z jastrzębian spisał się Arkadiusz Naruszewicz, który zajął bardzo dobre, 44. miejsce. 
Jednocześnie znany również z kolarstwa sportowiec był 13. w swojej kategorii wiekowej. Na 124. lo-
kacie zawody ukończył Bartłomiej Sokołowski, a 185. był doświadczony Jacek Chmiel. W pierwszej 
dwusetce zmieścił się również Jarosław Markowski.

Sportowy marsz na Skrzyczne 
Tomasz Brzeski z Rytra i Dorota Drynkiewicz z Barwic zwyciężyli w zawodach nordic wal-
king w ramach Biegu po Złote Kierpce na szczyt Skrzycznego. Impreza była również czę-
ścią jastrzębskich zawodów JasWalkingu. Stąd w gronie startujących nie zabrakło mie-
szkańców naszego miasta. Warto dodać, iż siedmiokilometrową trasę o przewyższeniu 
763 m najlepsi "kijarze" przemaszerowali znacznie szybciej, aniżeli wielu biegaczy

Wśród panów 19. lokatę zajął Jacek Weżgowiec, a 21. był Grzegorz Pipiro. Lokatę niżej uplasował się 
Adam Łukasik. Najlepszy czas wśród mieszkańców naszego miasta, niezależnie od kategorii, zaliczył 
wspomniany Jacek Weżgowiec. Wśród pań na ósmej lokacie zakończyła imprezę Grażyna Pipiro, 
natomiast Maria Sroczyńska i Katarzyna Barczyńska zajęły odpowiednio 15. i 17. miejsce.

Biegi

Kolarstwo

Marek Adamczyk i Artur Juszczak wzięli udział 
w kolarskiej czasówce górskiej Uphill MTB Beski-
dy, którą rozegrano na trasie Istebna - Stożek. 
Zdecydowanie lepiej spisał się Adamczyk, który 
reprezentuje barwy klubu GMG Gliwice, który 
zajął bardzo dobrą, 17. lokatę z czasem 33:29. 
Jastrzębianin był również 7. w swojej kategorii 
wiekowej. Z kolei Juszczak zajął w generalce 61. 
miejsce, a także 22. lokatę w swojej kategorii. 
Drugi z naszych zawodników minął linię mety 
z czasem 45:12. Wygrał Remigiusz Ciok.

Kolejne sparingowe zwycięstwo odnieśli podo-
pieczni trenera Grzegorza Łukasika. Granica 
Ruptawa pokonała KS 27 Gołkowice 3:0, a bra-
mki strzelili Tomasz Zaręba, Grzegorz Taradejna 
i Adam Śmigielski. Mecz został rozegrany na sta-
dionie przy ul. Kościelnej. Sparing zagrały rów-
nież rezerwy Granicy, które na co dzień wystę-
pują w klasie C. Podopieczni Kazimierza Hermana 
zmierzyli się ze Strażakiem Pielgrzymowice 
i przegrali... 6:12.

Granica Ruptawa - KS 27 Gołkowice 3:0
Bramki: Zaręba, Taradejna, Śmigielski
Granica: Promny - Kiełbik, Kowal, Syrek, 
Marcol, Taradejna, Adamczyk, D. Gliński, 
Zaręba, Śmigielski, Kołterniak. 
Rezerwa: J. Amarowicz, Granica, 
Papis, Świerzyński.

Nie potwierdziły się przypuszczenia kibiców Zry-
wu Bzie i Granicy Ruptawa. Ich zespoły (w przy-
padku Ruptawy rezerwy) nie zagrają w ramach 
rozgrywek ligowych rybnickiej klasy C z powsta-
łym niedawno Klubem Piłkarskim Odra 1922 
Wodzisław, który chce kontynuować tradycję 
spadkowicza z I ligi, MKS Odra Wodzisław, po-
stawionego w stan upadłości. Działacze nowej 
Odry postanowili, iż zespół wystartuje od dzie-
wiątej ligi, czyli od klasy C, jednak przynależeć 
będzie do Podokręgu Racibórz i w związku z tym 
w ramach tych rozgrywek zagra w sezonie 
2011/2012. Rywalami Odry 1922 nie będzie za-
tem ani Zryw, ani Granica II, ale między innymi 
rezerwy Naprzodu Syrynia, rezerwy Czarnych 
Gorzyce, Rozwój Bełsznica czy Olszynka Olza.

Dominik Ząbczyński zajął 21. miejsce w Mistrzo-
stwach Polski w Biegach Górskich w stylu alpej-
skim. Impreza zostala rozegrana w ramach XIX 
Biegu Śnieżnickiego w Bystrzycy Kłodzkiej. Ja-
strzębianin biegający w barwach Montrail Team 
był również piąty w kategorii M40, co jest dużym 
sukcesem naszego zawodnika. Do pokonania 
dystansu 11,8 km Ząbczyński potrzebował czasu 
1:07:14. Trasa miała sumę podbiegów 1065 m 
oraz zbiegów - 230 m. Wygrał kolega klubowy 
naszego zawodnika, Andrzej Długosz.

Sebastian Urbanek i Dawid Wójcicki wzięli udział 
w zgrupowaniu Kadry Śląska Młodzików, które 
miało miejsce w dniach 25 lipca - 3 sierpnia w Wi-
śle. Zawodnicy Klubu Biegacza MOSiR Jastrzębie 
znaleźli się w gronie sześćdziesięciu lekkoatletów 
z całego województwa, reprezentujących wszy-
stkie dyscypliny królowej sportu. Podopieczni Ja-
kuba Staśkiewicza zostali powołani jako wybitni 
w biegu na 100 metrów (Wójcicki) i na 300 me-
trów (Urbanek).

Piłka nożna

Siatkówka plażowa

Bartosz Łosiak i Piotr Kantor wywalczyli tytuł 
Mistrzów Europy do lat 20 w siatkówce plażowej. 
W finale rozegranej w Izraelu imprezy duet 
jastrzębsko-sosnowiecki pokonał Łotyszy 
Haralda Rezgę i Abolinsa Armandsa. W całych za-
wodach Polacy wygrali siedem spotkań, przegry-
wając tylko jeden mecz w fazie grupowej.

I runda Bartosz Łosiak / Piotr Kantor - Michel 
Schlien / Fabian Schmidt (Niemcy) 2:0
II runda Bartosz Łosiak / Piotr Kantor - Kevin 
Medina Tejera / Adrián Barceló (Hiszpania) 2:0 
III runda Bartosz Łosiak / Piotr Kantor - Maciej 
Rudol / Maciej Kosiak (Polska) 2:0
Półfinał Bartosz Łosiak / Piotr Kantor - Jonas 
Kvalen / Lars Fredrik Tvinde (Norwegia) 2:1 
Finał Bartosz Łosiak / Piotr Kantor - Harald 
Rezga / Abolins Armands (Łotwa) 2:0 

Artur Baca z Jastrzębia Zdroju i Kamil Kwasowski 
z Bielska-Białej wygrali kolejny turniej z cyklu Re-
gionalnych Mistrzostw Miast Śląska w siatkówce 
plażowej. Drugie miejsce przypadło Michałowi 
Orczykowi i Piotrowi Kożuchowi z Sosnowca, 
a trzecie jastrzębskiemu duetowi Mariusz Jajus 
i Sebastian Marczyński. Kolejny turniej odbędzie 
się 6 sierpnia w Żorach. Zawody w Piekarach 
i Mysłowicach zostały odwołane.

Szachy

W dniach 16-23 lipca młodzi szachiści UKS Pio-
nier Jastrzębie przebywali na zgrupowaniu w Us-
troniu. W ramach wyjazdu jastrzębianie wzięli 
udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Ja-
strzębia-Zdroju oraz w Euroregionalnej Lidze 
Sza-chowej. W Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Jastrzębia-Zdroju poza Polakami wzięli 
udział zawodnicy z Czech, Serbii, Ukrainy, Biało-
rusi i Estonii. W grupie do lat 16 szóstą lokatę 
zdobył Paweł Rydzewski, a szesnasty był Maciej 
Karp. W pierwszej trzydziestce zmieścił się rów-
nież Michał Orzechowski. Wygrał Filip Cukrowski 
z Opola. Natomiast w grupie do lat dziesięciu 
najlepsza wśród naszych zawodników była Zu-
zanna Adamczyk, która, podobnie jak Rydzewski, 
była szósta. Dobrze spisał się również Tomasz 
Posłuszny, zajmując ósmą lokatę, oraz Dawid 
Sułkowski, który był dziesiąty. Wygrał Maksim 
Nitsiportsik z Estonii. Z kolei w ramach Euroregio-
nalnej Ligi Szachowej wystąpiły dwa zespoły UKS 
Pionier. W drużynie A zagrali Paweł Rydzewski, 
Kamil  Kordela, Maciej Karp i Monika Kordela. 
Natomiast w zespole B wystąpili: Mikołaj Wode-
cki, Michał Orzechowski, Aleksander Wodecki 
i Zuzanna Adamczyk. Kadra A zajęla w I Eurolidze 
szóstą lokatę, natomiast kadra B była druga w II 
Eurolidze, ustępując jedynie czeskiemu SK Stare 
Mest

Tenis

Waldemar Butanowicz prowadzi na półmetku 
rozgrywek Jastrzębskiej Ligi Tenisowej 2011. 
Mistrz Jastrzębia Zdroju odniósł dotychczas sześć 
zwycięstw i ani razu nie zszedł z kortu pokonany. 
Drugą lokatę zajmuje Andrzej Marek, który wy-
grał pięć spotkań i również na razie nie przegrał 
żadnego meczu. Niepokonany jest też Antoni Go-
gulski, jednak ten zawodnik zagrał dotychczas 
dopiero trzy spotkania. Cztery zwycięstwa i jedną 
porażkę zapisał na swoim koncie Krzysztof Kuż-
drzał, co daje mu w sumie dziewięć punktów. Ty-
le samo oczek zgromadził Dawid Wojciechowski, 
jednak ten tenisista przegrał już trzy mecze. 
Tytułu mistrza JLT broni Waldemar Butanowicz




