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Panie dyrektorze, czy po dniu 
1 stycznia szpital będzie 
funkcjonował normalnie?

Nie powinno być jakiś problemów z jego funkcjono-
waniem. Większość oddziałów już ma podpisane 
protokoły negocjacji z Narodowym Funduszem 
Zdrowia (NFZ) na usługi medyczne dla pacjentów. 
Ostatnie negocjacje w sprawie kontraktu na przyszły 
rok dotyczą okulistyki. Jednak nie wpłynie to na 
normalne funkcjonowanie izby przyjęć i wszystkich 
naszych oddziałów. Tak, że pacjenci mogą być spo-
kojni. Pomocy medycznej nikomu nie odmówimy. 

A jak będzie wyglądała praca 
przyszpitalnych przychodni?

Tak, jak w każdym innym dniu. Poradnie będą fun-
kcjonować, tak jak dotąd. Nic nie powinno zakłócić 
ich pracy. Pacjenci nie mają żadnych powodów do 
obaw. 

Czy w 2012 roku będą narażeni 
na długie oczekiwanie w kolejkach 
na wizytę u specjalistów?

To nie jest zależne od nas, a od kontraktu jaki pod-
pisaliśmy z NFZ. Specjaliści przyjmują tylu pacjen-
tów, na ile Fundusz przeznacza środki finansowe 
i stąd rodzą się te słynne już kolejki. Z przykrością 
muszę stwierdzić, że nie mogę nic na to poradzić.

Jakby Pan określił procentowo 
możliwości wykorzystania szpitala?

Około 70 %. Myślę, że nawet podwojony kontrakt 
moglibyśmy wypracowywać. 

Czy kontrakt z NFZ na rok 2012 
jest dla Pana satysfakcjonujący?

Po winień być o wiele większy. Ten, który pod-
piszemy na 2012 roku będzie zbliżony do roku 2011. 
Jednak jest on o ok. 2 mln zł niższy niż dwa lata te-
mu. Najbardziej ucierpiała na tym szpitalna rehabili-
tacja, która była negocjowana w ubiegłym roku. Nie 
muszę tłumaczyć, że zmniejszy to podstępność pac-
jentów do tego typu usług medycznych. NFZ twier-
dzi, że można z nich korzystać również w innych 
jednostkach i dzieli dostępne jej środki pomiędzy 
wiele podmiotów. I stąd ta niekorzystna dla nas 
sytuacja. 

Czyli na mniejszym kontrakcie 
tracą pacjenci?

W pewnym sensie tak, ale nikomu nie odmawiamy 
pomocy w sytuacjach krytycznych nawet wtedy, 
kiedy przekraczamy kontrakt. Z tego tytułu, czyli 
tzw. nadwykonań Fundusz jest nam winien ok.8,5 
mln zł za rok 2011. Mamy nadzieję, że chociaż część 
tej sumy uda się nam odzyskać. Jednak jest to dla 
nas wielka niewiadoma. Na to już nie mamy wpływu. 

Jak Pan oceni jakość świadczonych 
usług przez szpital?

Uważam, że nie mamy się czego wstydzić i nasz szpi-
tal świadczy usługi na wysokim, europejskim pozio-
mie. Posiadamy odpowiednio przygotowaną kadrę, 
specjalistów z wielu dziedzin. Leczą się u nas pacjen-
ci nie tylko z całego województwa, ale również kraju 
i za granicy Szpital cieszy się dobrą renomą. 

Zdarzają się skargi pacjentów 
na sposób leczenia?

Są bardzo sporadyczne. W ciągu roku jest ich kilka. 
Jednak po wyjaśnieniach najczęściej nie znajdują 
one dalszego biegu. Bywa, że pacjenci są po prostu 
rozgoryczeni i wynika to z przebytych przez nich 
chorób i nie ma się temu co dziwić. 

Kiedyś pacjenci skarżyli się 
na szpitalne wyżywienie?

Rzeczywiście tak było. Obecnie nie słyszałem, żeby 
ktoś miał większe pretensję. Poza tym szpital nie jest 
restauracją i chorzy muszą się dostosować do, na 
przykład różnego rodzaju diet. 

Posiadacie nowoczesny sprzęt?
Tak, bez tego NFZ nie podpisałby z nami kontraktu. 
Jest on wprawdzie kosztowny, ale otrzymujemy go, 
czy to z funduszy Urzędu Marszałkowskiego, czy 
budżetu miasta Jastrzębia. W 2011 roku kupiliśmy 
tomograf komputerowy. Oprócz tego wymieniliśmy 
wszystkie windy, które liczyły 35 lat i działały od po-
czątku pracy szpitala. Sam szpital też zmienił swoje 
oblicze na dachu mamy zamontowane solary, budy-
nek został ocieplony, jest parking z prawdziwego 
zdarzenia. Nie mamy się czego wstydzić. 

Jest Pan zadowolony z pracy personelu?
Generalnie tak, pracownicy sumiennie wykonują 
swoją pracę. Mamy zarówno wysokiej klasy wyższy 
personel medyczny i średni. Dobrze  pracuje dział 
administracyjny oraz techniczny. 

Jaką część kosztów stałych 
funkcjonowania szpitala 
stanowią wynagrodzenia?

Jest to duże obciążenie sięgające 85 proc. 

Nie zauważa Pan przerostu zatrudnienia?
Co do lekarzy to zdecydowanie nie. Personel średni 
można by zmniejszyć, ale nie poprzez radykalne 
działania, a drogą ewolucyjną. Pracownicy odcho-
dzą na emerytury, zmieniają miejsce zamieszkania 
itp. Zresztą sprawa redukcji personelu jest zawsze 
kontrowersyjna. Jest natomiast pełna zgoda na nie 
zwiększanie zatrudnienia. 

A jak wygląda współpraca ze 
związkami zawodowymi WSS 2?

Nie mogę narzekać. Większość związkowców wyka-
zuje zrozumienie dla sytuacji w jakiej znajduje się 
szpital nie wysuwają roszczeń podwyższenia wyna-
grodzeń. Zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, w ja-
kiej się znajdujemy.

A jak wygląda wasza sytuacja?
W sumie mamy ok. 40 mln długów. Z tym, że od roku 
dług ten ulega zwiększeniu. Nasi kontrahenci doma-

gają się od nas uregulowania zaległości. Na razie da-
jemy radę, ale – w najgorszym wypadku – możemy 
mieć do czynienia z komornikiem, a tego chciałbym 
uniknąć. 

Czy szpital może dodatkowo 
zarabiać pieniądze?

Leczenie może odbywać się tylko w ramach NFZ. 
Zarabiamy również na wynajmowaniu sali operacyj-
nej, w której wykonuje się zabiegi medyczne związa-
ne z leczeniem raka prostaty oraz pozostałych po-
wierzchni szpitalnych innym podmiotom. Posiada-
my również podpisane umowy na badania i konsul-
tacje z innymi podmiotami leczniczymi, które nam za 
to płaca. 

Obecnie szpital należy do Urzędu 
Marszałkowskiego, czy to może się 
zmienić, czy szpital zostanie 
sprywatyzowany?

Na chwilę obecną nic mi nie wiadomo, aby coś miało 
się zmienić w tej kwestii. Osobiście uważam, że tak 
duże szpitale, jak nasz raczej będą nadal własnością 
samorządu wojewódzkiego.

Czy słusznie straszy się 
pacjentów prywatyzacją?

To zależy na jakich zasadach miałaby się odbyć. Jeśli 
NFZ sfinansowałby, w ramach ubezpieczenia, lecze-
nie pacjentów, to nie widzę problemów. Rzecz 
w tym, żeby Fundusz dysponował pieniędzmi na 
pokrycie usług medycznych. Chodzi o zawarcie kon-
traktu na realnym poziomie. Tutaj forma własności 
szpitala nie ma większego znaczenia dla pacjenta. 
On chce być przede wszystkim dobrze leczony i nie 
ważne, czy w państwowym, czy prywatnym szpitalu. 

Nie żałuje pan utraty przez szpital 
pomocy doraźnej (pogotowia)?

Decyzja została podjęta za nim zostałem dyrekto-
rem. Jednak w przyszłości nie wykluczam powrotu 
do tego tematu. Jeśli, po analizie finansowej, doj-
dziemy do wniosku, że jest to korzystne, to kto wie. 
Nie mówię, nie. 

W jakim kierunku zmierza szpital?
Rozwijamy się. Chcemy zakontraktować nowe usłu-
gi – rehabilitację neurologiczną. Będzie można kie-
rować tam pacjentów z oddziału udarowego. Poza 
tym stawiamy na kardiologię i zamierzamy rozwinąć 
usługi medyczne w tej dziedzinie. Naszą mocną stro-
ną jest również oddział neonatologii (noworodko-
wy), gdzie podwyższyliśmy stopień referencyjności. 
Leczymy dzieci zaraz po porodzie. Wszystkie pozo-
stałe oddziały również cieszą się bardzo dobrą reno-
mą. Mamy więc mocne kierunki rozwoju, co powo-
duje, że jesteśmy konkurencyjni na rynku medycz-
nym. Nasz szpital dysponuje dużym potencjałem 
i trzeba go tylko wykorzystać. Do końca nie jest to 
zależne ode mnie, a od NFZ, który przydziela wyso-
kość kontraktów. Ale jestem dobrej myśli, jestem 
optymistą.

Norbert Prudel, dyrektor WSS nr 2.   Fot. Łukasz Parylak
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Drugie życie łazienek 
za 6 mln zł

Budynek byłych łazienek, w Parku Zdro-
jowym doczeka się gruntownej moderni-
zacji. Obecnie popadł on w ruinę i nie 
przynosi chluby naszemu miastu, tym 
bardziej, że jest jednym z ostatnich z za-
bytków uzdrowiskowych, które czekają 

na swoje drugie życie. W budżecie na rok 
2012 zapisano 1 mln zł na modernizację 
tego obiektu. Choć może trudno to sobie 
wyobrazić w tej chwili w byłych łazien-
kach swoją siedzibę ma znaleźć Urząd 
Stanu Cywilnego.

Już tylko kilka dni pozostało do XX finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tegoroczna edycja tej popularnej w ca-
łym kraju imprezy tym razem w Jastrzę-
biu odbędzie się z wielkim rozmachem.

W niedzielę, 8 stycznia, jastrzębianie bę-
dą mogli się bawić aż na czterech różnych 
scenach. Jak zapowiadają członkowie 
sztabu, każdy znajdzie coś dla siebie. Bę-
dzie rockowo, folkowo, żeglarsko a na-
wet country. Nie zabraknie imprez dla 
dzieci jak i dla starszych mieszkańców 
miasta, przed którymi zaprezentuje się 
Danuta Błażejczyk oraz Damian Holecki. 

Powodów do uśmiechu dostarczy kaba-
reton, poprowadzony przez Jacka Ziobro 
z udziałem kabaretu "Paka". Impreza 
rozpocznie się już w nocy, z soboty na 
niedzielę. Właśnie wtedy, w jastrzębskim 
Clubie Explozja, punktualnie o 24.00 
wystąpi jeden z najlepszych duetów dj-
ów w kraju. Mowa o Kalwi&Remi, który 
specjalnie na zaproszenie Jastrzębskiej 
Alternatywy Młodzieży Aktywnej zagości 
właśnie w "Explozji".

Jednak to nie koniec atrakcji. Nie może 
zabraknąć także licytacji i słynnego, zło-
tego serduszka. "Jastrzębskie serduszko, 

kompletnie bezpłatnie, wykonał Sławo-
mir Czarnecki. To prawdziwe cacko, wys-
adzane brylantami" – zdradził szef ja-
strzębskiego sztabu WOŚP Arkadiusz 
Wąsik.

W przygotowaniu ciekawych atrakcji dla 
mieszkańców miasta i okolic bierze udział 
mnóstwo osób, dzięki którym wszystko 
dopięte jest na ostatni guzik. Równie 
wiele osób zgłosiło się do orkiestrowego 
wolontariatu. "W tym roku z pewnością 
pobijemy rekord wolontariuszy"- cieszy 
się Arkadiusz Wąsik.

Targowisko miejskie?
W zeszłym tygodniu uchwalono budżet 
miasta, w którym zapisano 4 mln zł na 
modernizację targowiska przy ul. Arki 
Bożka. Jednak, jak poinformowała rzecz-
nik prasowy jastrzębskiego magistratu 
Katarzyna Wołczańska wpłynął wniosek 
dwóch osób, spadkobierców byłych wła-
ścicieli, o zwrot wywłaszczonej w latach 
60-tych działki o pow. 60 arów, z której 

część znajduje się na terenie obecnego 
targowiska. Postępowanie administra-
cyjne w tej sprawie prowadzi Prezydent 
Miasta Tychy. 
„Czekamy na rozstrzygnięcie, jednak nie 
zamierzamy rezygnować z modernizacji 
targowiska, którą radni przegłosowali 
w budżecie na rok 2012” - mówił prezy-
dent Marian Janecki.

WOŚP tuż, tuż

„Nie mam złudzeń. Z korespondencji, 
jaką prowadzę z Generalną Dyrekcją 
Dróg i Autostrad jasno wynika, że auto-
strada A1 będzie płatna dla mieszkańców 
naszego regionu” - powiedział Damian 
Mrowiec Starosta Powiatu Rybnickiego. 

Mieszkańcy aglomeracji rybnickiej liczyli 
na to, że odcinek autostrady A1 od Go-
rzyczek do węzła w Sośnicy będzie bez-
płatny. W tej sprawie zbierano nawet 
podpisy pod specjalną petycją. Niestety, 
wszystko wskazuje na to, że będą oni ko-

rzystali z tej trasy na zwykłych zasadach.
Dotąd nie udało się uzyskać komentarza, 
na ten temat, posła Krzysztofa Gadow-
skiego, który zabiegał o to, aby część au-
tostrady była, dla mieszkańców regionu, 
bezpłatna.

Zapłacimy za A1

Fot. Łukasz Parylak
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Tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy już za kilka dni. Jak wyglądają 
przygotowania do imprezy na taką skalę?

To jest ogrom przygotowań, w którym bierze udział 
mnóstwo ludzi. Kilkadziesiąt osób, totalnie bezinte-
resowanie, już od listopada urabia się po łokcie, aby 
tegoroczny XX finał w Jastrzębiu wypadł jak nigdy 
dotąd. Głównym organizatorem całej imprezy jest 
Jeździecki Klub Sportowy EQUI VERSO. Pomagają 
nam również jastrzębscy harcerze, którzy jak co ro-
ku aktywnie włączają się w organizację WOŚP-u. Jak 
to wygląda? Pierwszym i najważniejszym etapem 
jest zarejestrowanie sztabu orkiestry, bez którego 
rejestracji nie moglibyśmy dalej ruszyć. Najpierw 
należy sztab zawiązać nieformalnie, czyli znaleźć 
tych wszystkich ludzi, którzy chcą pomóc. Następnie 
trzeba formularze zgłoszeniowe wysłać do głównej 
siedziby Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, aby zaakceptowali zawiązanie sztabu w da-
nym mieście i wyrazili na niego zgodę. Kolejnym eta-
pem jest ustalenie liczby wolontariuszy.

Liczby wolontariuszy? To nie jest tak, że 
wolontariuszem może zostać każda osoba, 
ilość nie ma znaczenia?

Oczywiście, że wolontariuszem może zostać każdy, 
jednak i tutaj są pewne określone procedury. Należy 
wystąpić do głównego sztabu z prośbą o przyznanie 
ilości skarbonek i deklaracji dla wolontariuszy. Bo-
wiem, mimo iż WOŚP jest ogromną inicjatywą, to nie 
znaczy, że cały wolontariat jest na zasadzie "kto 
i kiedy chce". Wszystko musi być zgodnie z ustale-
niami, również ilość wolontariuszy, których określa 
się, patrząc na wielkość danego miasta, rozmach or-
ganizowanego finału. Muszę powiedzieć, że w tym 
roku, na teren naszego miasta przyznano rekordową 
jak do tej pory ilość deklaracji i skarbonek, ponieważ 
otrzymaliśmy ich aż 300. Czy tylu wolontariuszy bę-
dzie nie wiemy jeszcze na chwilę obecną, ale co wie-
my na pewno, to że w tym roku pobijemy z pewnoś-
cią rekord liczby osób chodzących ze skarbonkami.

To chyba nie jedyny rekord, który padnie 
podczas tegorocznego finału?

Owszem, tegoroczna edycja WOŚP-u w Jastrzębiu 
będzie zupełnie inna od pozostałych.  Warto również 
dodać, że kolejnym sukcesem tegorocznego WOŚP-
u jest zjednanie wszystkich jastrzębskich mediów. 
Do rozpropagowania XX finału w Jastrzębiu-Zdroju 
aktywnie włączyli się dziennikarze z całego miasta, 
za co serdecznie im dziękujemy. Jeśli chodzi o rekor-
dy tegorocznego finału, to z pewnością zaliczą się do 
nich nie tylko liczby wolontariuszy ale również  roz-
mach związany z koncertami i wszelkiego rodzaju at-
rakcjami towarzyszącymi.

Właśnie, jakie gwiazdy wystąpią na 
jastrzebskim XX finale WOŚP-u?

Muszę powiedzieć, że tegoroczny program jest tak 
pomyślany, aby każdy znalazł coś dla siebie. Artyści 
dobrani są zarówno pod kątem młodzieży, osób star-
szych ale również najmłodszych jastrzębian. Po raz 
pierwszy zaczniemy grać już o północy. W jastrzęb-
skim klubie "Explozja" wraz z wybiciem godziny 
dwunastej w nocy, wystąpi duet dj-ów znany w ca-
łym kraju, mianowicie Kalwi&Remi. Pomysł, aby 
właśnie ta dwójka rozpoczęła XX finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w Jastrzebiu-Zdroju, 
podsunęła JAMA czyli Jastrzębska Alternatywa Mło-
dzieży Aktywnej, która bardzo zaangażowała się 
w organizację tegorocznych imprez związanych 
z WOŚP-em.

Kalwi&Remi na początek. A co dalej?
Dalej będzie jeszcze lepiej. Warto przypomnieć bo-
wiem, że podczas niedzielnej imprezy będziemy się 
bawić na rekordowej ilości scen. Do dyspozycji mie-
szkańców bowiem oddajemy aż 4 różne sceny muzy-
czne. Oprócz wspomnianej już "Explozji" bawić się 
będzie można w Galerii "Jastrzębie", w Hali Widowi-
skowo-Sportowej oraz w kinie "Centrum". Począw-
szy od godziny 10.00 w Galerii "Jastrzębie" prezen-
tować się będą jastrzębskie szkoły i stowarzyszenia. 
Tutaj rękę na pulsie trzyma właśnie JAMA, która jest 

odpowiedzialna za tą część WOŚP-u w naszym 
mieście. Imprezę w hali i w kinie "Centrum" koordy-
nuje Teresa Piech. A jest co koordynować. W hali od-
będzie się bowiem aż 8 koncertów folkowo-rocko-
wych. Wystąpią trzy rodzime kapele : Miles Away, 
Stonehenge oraz Symetria. Na scenie zaprezentuje 
się wrocławska kapela Świnka Halinka. Nie zabrak-
nie również czegoś dla miłośników piosenki żeglar-
skiej. Wystąpią bowiem Ryczące Dwudziestki – pra-
wdziwe gwiazdy polskich szant. Będzie także wyko-
nawca w stylu country i to nie byle kto, a sama Alicja 
Boncol. Jako gwiazdę wieczoru, tuż po "Światełku 
do nieba" wystąpi doskonale znany jastrzębskiej pu-
bliczności Jamal.

Wiemy, że zgoła inna propozycja 
przygotowana jest w kinie "Centrum"

Tak, w kinie "Centrum" czeka nie lada gratka muzy-
czna, jednak myślę, że dla starszego odbiorcy. Od-
będą się tam dwie imprezy. Początek już o godzinie 
15.00, kiedy wystąpi Danuta Błażejczyk oraz Da-
mian Holecki. O 19.00 natomiast ponad 1,5 godzin-
ny kabareton, poprowadzony przez Jacka Ziobro. Na 
scenie zaprezentuje się wtedy kabaret "Paka", który 
z pewnością rozbawi jastrzębian do łez.

A co z propozycjami dla najmłodszych? 
Będą mieli okazję również pobawić się 
w dniu WOŚPu?

Oczywiście, pomyśleliśmy również o maluchach. 
Specjalnie dla nich przed kinem "Centrum" zorgani-
zowany zostanie cały blok rozrywkowy dla dzieci. 
Najmłodsi będą mogli przejechać się na koniach, 
dzięki uprzejmości wspomnianego już organizatora, 
czyli Jeździeckiego Klubu Sportowego EQUI VERSO. 
Będą również mieli okazję obserwować popisy stra-
żaków, brać udział w licznych konkursach. A o 12.30 
odbędzie się spektakl w wykonaniu Teatru Clown 
"Ruphert&Rico".

Taki ogrom propozycji to  efekt wytężonej 
pracy wspomnianych już kilkudziesięciu 
osób. Z czym jest największy problem?

Wydawać by się mogło, że największy problem spra-
wiają gwiazdy. Jednak to nie jest tak. Gwiazdy chęt-
nie biorą udział w tych koncertach, jednak najwięk-
szy problem sprawia...czas. Bowiem jak już wspo-
mniano wcześniej, oficjalne zawiązanie sztabów na-
stępuje w listopadzie. I wtedy rozpoczyna się pra-
wdziwa nagonka, gdyż każdy ze sztabów chce, aby 
na jego imprezie, w jego mieście, wystąpili jak naj-
ciekawsi wykonawcy. Cieszę się, że nam się udało, 
mimo presji czasu, zaprosić do Jastrzębia artystów, 
którzy przypadną do gustu nie tylko jednej określo-
nej grupie wiekowej.

Wiadomo, że z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy nierozłącznie kojarzy 
się również aukcja. Co będzie można 
wylicytować w Jastrzebiu?

Oczywiście, nie mogłoby zabraknąć licytacji orkie-
strowych gadżetów. Tradycyjnie już, w aukcji bedzie 
mozna zakupić parasolki, koszulki, kubeczki ale rów-
nież gadżety przekazane z jastrzebskich klubów 
sportowych. Do licytacji mamy również narty Kamila 
Stocha, weekendy w SPA, wejściówki do  clubu fit-
ness czy wizyty u fryzjerów. Oczywiście nie można 
sobie wyobrazić licytacji bez złotego serduszka. Na 
naszym finale będzie ich aż dwie sztuki. Jedno z 200 
złotych serduszek, które zostały rozdzielone 

pomiędzy różne sztaby w całym kraju, Fundacja 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przyznała 
właśnie naszemu sztabowi. Drugim drogocennym 
serduszkiem będzie nasze, rodzime. Wykonane zo-
stało przez jastrzębskiego jubilera Sławomira Czar-
neckiego, z firmy GRAFITT. Jest wielkości 5-złotów-
ki, wy-sadzane brylantami. Mamy nadzieję, że ta je-
dyna w swoim rodzaju zawieszka osiągnie na aukcji 
wysoką cenę. Aukcja prowadzona będzie w kinie 
"Centrum". Jednak będzie także zorganizowana 
aukcja internetowa, organizowana przez JasNet.

Licytacje, światełko do nieba, koncerty – 
to stałe elementy WOŚP-u. Jednak równie 
istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa. 
Jak ta kwestia zostanie rozwiązana 
w naszym mieście?

Organizujemy aż 4 imprezy i tak naprawdę jest to 
impreza masową, więc podlega to specjalnej usta-
wie. Aby spełnić wymogi zorganizowania tego wszy-
stkiego, współpracujemy z policją, strażą miejską, 
strażą pożarną. Jako, że nasze miasto leży w strefie 
przygranicznej to również w grę wchodzą ustalenia 
ze strażą graniczną. Należy także zadbać o odpowie-
dnie zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpiecze-
nie medyczne wszystkich imprez. Jako, że to impre-
za masowa, to nie może również zabraknąć ochro-
niarzy, którzy będą czuwali nad tłumem. Podczas 
imprezy na hali przewidujemy, że będzie ich aż sie-
demdziesięciu. Zapewnienie bezpieczeństwa to bar-
dzo skomplikowana kwestia, wymagająca wielu 
zgód, pism i wcześniejszych ustaleń. Jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo wolontariuszy, przejdą oni także 
specjalne szkolenie, podczas którego dokładnie 
wytłumaczymy gdzie nie powinni się pojawić, jak 
reagować i czego unikać. 

Jednak to w dalszym ciągu nie koniec 
pracy. Kiedy tak naprawdę zakończą się 
działania związane z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy?

Tak naprawdę to dopiero w momencie podliczenia 
zebranych funduszy. Po zakończeniu koncertów roz-
pocznie się liczenie pieniędzy. Główna siedziba szta-
bu zorganizowana zostanie w SP nr 6, gdzie schodzić 
będą wolontariusze z, miejmy nadzieje, pełnymi 
skarbonkami. Koordynować to będzie Robert Ba-
reja, który dopilnuje aby  w nocy, 8 stycznia, Bank 
Spółdzielczy otworzył swoje podwoje i przyjął zebra-
ne przez nas pieniądze. A później rozpocznie się 
wielkie liczenie.

Wygląda na to, że wszystko jest już 
dopięte na ostatni guzik. Czy są jednak 
jakieś obawy, związane z organizacją tak 
wielkiej imprezy?

Wiadomo, obawy są zawsze. Jako szef sztabu boję 
się czy nasza propozycja przypadnie aby na pewno 
ludziom do gustu, czy postanowią niedzielę, 8 sty-
cznia, spędzić właśnie z nami. Mam również na-
dzieję, że żaden wandalski wybryk nie zepsuje tego 
święta radości, które odbywać się będzie w całej 
Polsce. Bądźmy jednak dobrej myśli i zjawmy się 
wszyscy na XX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Jastrzębiu-Zdroju. Serdecznie wszystkich 
zapraszam, ponieważ takiej orkiestry w naszym mie-
ście jeszcze nie było. Tutaj po prostu trzeba być.

Arkadiusz Wąsik
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Drogi
Jedną z najważniejszych inwestycji Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój jest budowa obwodnicy drogi głównej po-
łudniowej. To zadanie zostało podzielone na dwie 
części. I opiewa na kwotę ponad 43 mln zł, a II to 
szacunkowo ponad – 84 mln zł, ale to ostatecznie po 
przetargu okaże się ile trzeba będzie wyłożyć z kasy 
na wykonanie tego etapu. Nie należy zapominać 
tutaj o znaczącym udziale środków unijnych przy 
realizacji tej inwestycji. 

Z innych inwestycji drogowych można wymienić bu-
dowę chodnika przy al. Jana Pawła II. Wreszcie 
kibice będą mogli przejść, nie brodząc w błocie, do 
hali sportowej. Zostanie odnowiony chodnik przy 
ul. Świerczewskiego (Bzie) i ul. Wodzisławskiej. Mie-
szkańcy osiedla Chrobrego, ul. Jagiełły, doczekają 
się parkingu. A w osiedlu „Zofiówka” zostanie on 
przebudowany. Ale brak parkingów jest to problem 
całego miasta. Przebudowane zostaną ul. Witczaka, 
prowadząca do Kąpieliska „Zdrój”, ul. Komuny Pa-
ryskiej (Moszczenica), Torowa i Majowa (Ruptawa), 
Frysztacka-Piaskowa (Moszczenica), Zamłynie. 

Obiekty użyteczności 
publicznej
Urząd Miasta otrzyma zmodernizowane archiwum, 
wydatki na ten cel mają wynieść ok. 30 tys. zł. Na 
przebudowę targowiska przy ul. Arki Bożka zapla-
nowano 4 mln zł. Czas pokaże, czy jest to kwota 
wystarczająca na to zadanie. Niemałą kwotę, bo 
1 mln zł, zarezerwowano na adaptację byłego bu-
dynku łazienek na potrzeby Urzędu Stanu Cywil-
nego. Inwestycja ta zaplanowana jest na kilka lat. 
Pozostaje mieć nadzieję, że do czasu zakończenia 
robót ten zabytkowy obiekt nie rozleci się i doczeka 
szczęśliwie. 

Jeszcze więcej kosztować będzie projekt elektro-
nicznego obiegu dokumentów, bo ok. 2,700 mln. zł, 
ale Unia Europejska wyłoży na to ok. 2,300 mln. zł. 
Szerokopasmowy dostęp do Internetu to koszt po-
nad 17 mln zł, przy dofinansowaniu z UE - prawie 11 
mln zł. Jednak nadal nie wiadomo tak naprawdę na 
czym to będzie polegać. Modernizacja budynku 
Domu Nauki i Rehabilitacji ma pociągnąć ze sobą 
kwotę 700 tys. zł zł. Przewidziano też budowę fon-
tanny solankowej w Parku Zdrojowym za 60 tys zł. 
Schody terenowe, znajdujące się na terenie miasta, 
zostaną przystosowane do obowiązujących prze-
pisów, chodzi pewnie o to, aby móc bezpiecznie 
z nich korzystać. Zaplanowano na to wydać 150 tys. 
zł. Miejska Bibliotek Publiczna, przy ul. Wielkopol-
skiej, doczeka się modernizacji i będzie to koszto-
wało 170 tys. zł. 

Edukacja, kultura i sport
Zaplanowano modernizację ZS nr 6 za sumę 1 mln 
zł. Jednak nie jest to kompleksowy remont basenu, 
o który od lat domaga się społeczność szkolna, a… 
remont dachu. Lodowisko „Jastor” otrzyma nowe 
bandy – 535 tys. zł. Zaplanowano również rewita-
lizację Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego - 200 tys. 
zł. Tyle starczy na dokumentację techniczną, ale, jak 
na razie toczą się dyskusje, czy należy go tylko zmo-
dernizować, czy też stworzyć od podstaw nowocze-
sny obiekt. W budżecie założono kwotę 600 tys. zł 
na przebudowę budynku Domu Zdrojowego, co oz-
nacza, że jego modernizacja, mimo że pochłonęła 
nie-małe już pieniądze i wzbudza coraz więcej 
pytań. Wiadomo też, że powstaną siłownie na wol-
nym powietrzu przy ul. Wielkopolskiej (jar południo-
wy), Turystycznej (skatepark), i Katowickiej. Na każ-
dą zarezerwowano ok. 70 tys. zł. Zmodernizowane 
boisko szkolne otrzyma SP nr 4 (ponad 1 mln zł) i ZS 
nr 13 (100 tys. zł). 

Ochrona 
środowiska 
W SP nr 16 przewiduje się budowę instalacji prze-
znaczonej do wykorzystywania metanu do celów 
grzewczych (270 tys. zł). Jest to próbna, pionierska 
instalacja, od skuteczności której będą zależały dal-
sze działania w tym kierunku. 

Osoby fizyczne mogą ubiegać się o dotację na bu-
dowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłą-
czy do kanalizacji sanitarnej (400 tys. zł) oraz likwi-
dację materiałów zawierających azbest (30 tys. zł). 
Na rewitalizację jaru przy ul. Turystycznej przezna-
czono 200 tys. zł. Natomiast pond 1 mln zł zostanie 
wydane na termomodernizację budynków szkol-
nych. Powstanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych to koszt 250 tys. zł. 

W trakcie roku możliwe są tzw. przesunięcia bud-
żetowe, których dokonywać może prezydent miasta, 
ale tylko w obrębie jednego działu np. inwestycje 
Czyli, na przykład prezydent może stwierdzić, że za-
miast chodnika na ul. Kaszubskiej remontowany 
będzie chodnik przy ul. Turystycznej. Poza tym radni 
na specjalnie zwołanych sesjach nadzwyczajnych 
mogą wyrazić zgodę na zmianę budżetu miasta, któ-
ry już został uchwalony. W praktyce jednak wiado-
mo, że jak dane zadania nie zostanie wprowadzone 
do tego planu finansowego, to wykonanie go jest 
prawie niemożliwe. Stąd jego uchwalenie poprze-
dzają rozmowy i ustalenia pomiędzy klubami rad-
nych, przede wszystkim tymi, które tworzą koalicję 
rządzącą. W naszym przypadku jest to Wspólnota 
Samorządowa oraz Prawo i Sprawiedliwość.

Inwestycje roku 2012

Czy w przyszłym roku mieszkańcy doczekają się nowych parkingów, dróg, chodników, gdzie zostaną zlokalizowane siłownie na wolnym 
powietrzu, jakie obiekty doczekają się modernizacji, a które będą musiały cierpliwie poczekać na swoją kolej? Te pytania stawiane są 
zwykle pod koniec roku, kiedy najważniejszy plan finansowy miasta, czyli budżet nabiera realnych kształtów. Wiadomo, że nie na wszystko 
wystarczy pieniędzy, ale trudno się też dziwić mieszkańcom, iż z Nowym Rokiem mają nadzieję, że w ich otoczeniu coś zmieni się na lepsze.

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

 Wszystko fajnie, ale obiecać można dużo, 
a papier przyjmie wszystko... Czas na zmianę wło-
darzy miasta, wtedy może doczekamy sie jakiegoś 
powiewu świeżości i rozwoju, a tym czasem jes-
teśmy daleko w d...e np. za Żorami.
autor: Nestor

A gdzie sa pieniądze na boisko na Zofiówce
autor: olo

  Prosze radnych o zajęcie się (na najbliższej 
sesji) sprawą czystości naszych trawników, chod-
ników i placów zabaw - to co dzisiaj leży po na-
szych pieskach przyprawia o mdłości! Zapraszam 
na najbliższy skwerek lub trawkę - na chodnikach 
tez sie zdarza!
autor: sławomira

wszystko wskazuje na to, że radni i prezydent 
miasta chcą doprowadzić do 5% frekwencji w nas-
tępnych wyborach samorządowych - wyznając 
zasadę: Nikt nie jest w stanie tyle wam dać ile ja 
jestem wam w stanie obiecać ( przed wyborami )
autor: oszukany

Jako mieszkaniec tego osiedla zwracam się 
z prośbą o pilny remont chodnika łącznik (przy-
chodni “Okrąglak” do wieżowca przy Wodeckiego) 
koszt niewielki a ułatwi życie nie jednemu miesz-
kańcowi. Proszę o podjęcie działań. Dziękuję, mie-
szkaniec
autor: mieszkaniec zofiówki

Chciałam się dowiedzieć czy władze miasta 
wiedzą, że w obrębie Jastrzębia-Zdroju jest także 
Osiedle Staszica. Kiedy u nas także coś dla rekre-
acji mieszkańców zostanie wybudowane poza bo-
iskiem do piłki plażowej, które zresztą pozostaje 
prawie cały czas zamknięte. Obok tegoż boiska 
jest takie wspaniałe miejsce na mały park ze ścież-
kami (na terenie dzikich ogródków działkowych), 
siłownię na powietrzu, ogrodzony placyk zabaw 
dla dzieci. Co robią władze osiedla???
autor: też mieszkanka

Na bandy na NOWYM lodowisku lekką ręką 
wydają prawie 600 tys. zł, a na odnowę OWNu 
(obiecywaną od lat) zagospodarowali tylko 200 
tys. No cóż... może zacznę spędzać niedziele na 
lodowisku patrząc na bandy warte tyle co porząd-
ny dom z ogrodem.
autor: G

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na www.jasnet.pl

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój
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Styczeń
9 stycznia - odbył się kolejny jastrzębski finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Udało się uzbie-
rać ponad 70 tys. zł. Była to rekordowa suma w do-
tychczasowych zbiórkach.
21 stycznia - Spółka Energetyczna Jastrzębie (Grupa 
JSW) otrzymała Honorowy Medal Izby Przemysło-
wo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowe-
go.
28 stycznia - w kopalni „Jas-Mos” o godz. 17.17 w re-
jonie ściany 11 na poziomie 600 doszło do tąpnięcia. 
W rejonie ściany przebywało 36 osób. Jeden z górni-
ków mimo akcji reanimacyjnej zmarł.

Luty 
1 lutego - jastrzębska Straż Miejska ukarała manda-
tami wszystkich pełnomocników komitetów wybor-
czych za nie usuniecie plakatów z samorządowej 

kampanii wyborczej, która miała miejsce pod koniec 
2010 roku.
4 lutego - Jastrzębska Spółka Węglowa poinformo-
wała, że w roku 2011 nie będzie przeprowadzała 
nowego naboru kandydatów do pracy.
25 lutego - Powstała Społeczna Komisja Miesz-
kaniowa, której członkowie zostali wyłonieni spo-
śród radnych i pracowników Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej.

Marzec
W marcu odbyły się zebrania sprawozdawczo-wy-
borcze jednostek pomocniczych miasta, czyli osiedli 
i sołectw. Mieszkańcy wybrali nowe zarządy i rady 
sołeckie. 
29 marca - Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyj-
no-Strajkowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej ogłosił 
pogotowie protestacyjno-strajkowe w JSW.
10 marca - Sąd Rejonowy w Raciborzu uznał, że 

Marian Janecki i Janusz Ogiegło są niewinni zarzu-
canych im czynów tj. przekroczenia uprawnień lub 
niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza 
publicznego oraz spowodowanie znacznej szkody 
majątkowej w mieniu miasta. (Sprawa zwrotu po-
datku dla Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego 
i Gospodarki Kamieniem). Prokuratura odwołała się 
od tego postanowienia do Sądu Okręgowego w Gli-
wicach, który skierował sprawę do ponownego roz-
patrzenia.

Kwiecień 
15 kwietnia – w kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa wmurowano tablice poświęconą ofia-
rom katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smo-
leńskiem.
15 kwietnia - tureckie miasto Mahmutlar podpisało 
umowę partnerską z miastem Jastrzębie-Zdrój.
18 kwietnia - w Jastrzębskiej Spółce Węglowej odbył 
się 24-godzinny strajk ostrzegawczy. Był on pro-
testem przeciwko planom prywatyzacyjnym JSW. 
Żądano 10 proc. podwyżki płac.
19 kwietnia – członek komendy jastrzębskiego 
Hufca ZHP otrzymał zarzuty prokuratorskie. Miał on 
się dopuścić rozpowszechniania treści pornograficz-
nych z udziałem nieletnich.
28 kwietnia - jastrzębski Sojusz Lewicy Demo-
kratycznej i prezydencka Wspólnota Samorządowa 
podpisały deklarację realizacji wspólnych celów 
w kadencji 2011-2014 Rady Miasta. W większości 
komentarzy przeważa pogląd, że jest SLD jest trze-
cim członkiem koalicji rządzącej w RM.

Maj
20 maja - uroczyście obchodzono 20-lecie Między-
gminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą 
w Jastrzębiu-Zdroju.
26 maja - prezydent otrzymał absolutorium za wy-
konanie budżetu miasta w roku 2010.
26 maja - Klub Sportowy „Jastrzębski Węgiel” 
otrzymał Złotą Honorową Odznakę za zasługi dla 
województwa śląskiego przyznaną przez Wojewódz-
ki Sejmik Samorządowy.
24 maja - Janusz Palikot, lider Ruchu Palikota, 
odwiedził Jastrzębie.

Czerwiec
3 czerwca - lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej 
Grzegorz Napieralski gościł w Jastrzębiu.
10 czerwca - związki zawodowe JSW i zarząd Spółki 
podpisały porozumienie w sprawie prywatyzacji tej 
firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w War-
szawie.
22 czerwca - radny Jarosław Potępa poinformował 
o zrzeczeniu się mandatu radnego.
22 czerwca, strażak Mirosław Konewka wygrał kon-
kurs na najlepszego druha OSP „Zwycięski Florian”.

Lipiec 
6 lipca - JSW zadebiutowała na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.
14 lipca - do Jastrzębia przybyła delegacja z partner-
skiego, słowackiego miasta Previdza.
28 lipca - oficjalnie otwarto nową halę widowiskowo-
sportową.

Sierpień 
2 sierpnia - wyruszyła jastrzębska pielgrzymka do 
sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie.
4 sierpnia - oddano do użytku nowe, wielofunkcyjne 
boisko w SP nr 5.
23 sierpnia - nieznani sprawcy napadli na jedną 
z placówek banku, przy ul. Świerklańskiej.

Wrzesień 
3 września - obchodzono 31. Rocznicę Porozumienia 
Jastrzębskiego.
3 września - wicepremier Waldemar Pawlak odwie-
dził Jastrzębie.
14 września - Prokuratura Okręgowa w Gliwicach 
poinformowała o postawieniu zarzutów zastępcy 
prezydenta miasta Krzysztofowi Baradziejowi, 
w związku z likwidacją, w roku 2010, MKS GKS Ja-
strzębie.
16 września - JSW weszła w skład prestiżowego in-
deksu WIG 20 skupiającego największe pod wzglę-
dem wartości rynkowej i najbardziej płynne finan-
sowo spółki notowane na warszawskiej giełdzie.
29 września - Spółka Energetyczna Jastrzębie, nale-
żąca do Grupy Kapitałowej JSW, kupiła PEC.

Październik 
5 października - JSW przejęła Koksownię „Victoria” 
S.A. z siedzibą w Wałbrzychu.
9 października – odbyły się wybory parlamentarne. 
Mandat poselski uzyskali jastrzębianie: Krzysztof 
Gadowski (PO) i Grzegorz Matusiak (PIS).
21 października - prezydent Marian Janecki i skar-
bnik Dariusz Holesz brali udział w misji gospodarczej 
do Casablanci, w Maroku.
27 października - Tadeusz Sławik został nowym 
przewodniczącym Rady Miasta, zastępując Grzego-
rza Matusiaka.

Listopad
3 listopada - w KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju 
miał miejsce wstrząs wysokoenergetyczny. Stacja 
Geofizyki Górniczej w kopalni zarejestrowała go 
o godzinie 21.31.
5 listopada - obchodzono 35-lecie PTTK Oddział 
w Jastrzębiu, który otrzymał własny sztandar.
16 listopada - prezydent Marian Janecki z wizytą 
w Ibbenbüren.
25 listopada - obchodzono 45-lecie SP nr 4.

Grudzień 
4 grudnia - wizyta prezesa Prawa i Sprawiedliwość 
Jarosława Kaczyńskiego w Jastrzębiu.
5 grudnia - inaugurowano nową, X kadencję Mło-
dzieżowej Rady Miasta.
22 grudnia - Rada Miasta uchwaliła budżet na 2012 r.
27 grudnia - Sąd Rejonowy w Raciborzu wydał orze-
czenie w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieru-
chomości wraz z odsetkami za zwłokę dla Przed-
siębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Ka-
mieniem. Oskarżeni Marian Janecki i Janusz Ogiegło 
- zostali uniewinnieni od zarzucanych im czynów.
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Co z budynkiem 
po Gimnazjum nr 7?

Jak dalej potoczą się losy budynku po by-
łym Gimnazjum nr 7? To pytanie powta-
rzane jest przez jastrzębian dokładnie od 
trzech lat, bo właśnie tyle czasu minęło 
od zamknięcia szkoły. I choć pomysłów 
na jej zagospodarowanie było co naj-
mniej kilka, wciąż większą część pomie-
szczeń, do niedawna jeszcze klas szkol-
nych, świeci pustkami. Przez jakiś czas 
funkcjonowała tam filia Akademii Wych-
owania Fizycznego w Katowicach, ale i to 
należy już do przeszłości. Ostatnio poja-

wił się pomysł, aby budynek zaadopto-
wać na potrzeby nowej siedziby Powia-
towego Urzędu Pracy. Okazuje się, że ten 
scenariusz nabierze niebawem realnych 
kształtów. Jak mówi Katarzyna Wołczań-
ska, rzeczniczka jastrzębskiego magis-
tratu, oprócz „pośredniaka” swoją siedzi-
bę będą miały tam m.in. Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy i filia biblioteki. Zada-
nie zostało rozłożone w latach. W przy-
szłorocznym budżecie na ten cel zabez-
pieczono milion złotych

Rozpoczął się proces integracji segmentu 
koksowniczego w Grupie JSW. Jest on 
naturalną konsekwencją dostosowywa-
nia tego segmentu do struktury Grupy 
i tym samym do zmieniających się wymo-
gów rynkowych. Pierwszym krokiem jest 
efektywna integracja procesu zarządza-
nia, łącząca pod jednym kierownictwem 
dwie duże koksownie działające w stru-
kturze JSW. 

„Od początku stycznia prezesem Zarządu 
KK Zabrze SA jest Pan Edward Szlęk, 
kierujący jednocześnie Zarządem Kokso-
wni Przyjaźń. Utworzenie jednego zespo-
łu kierownictwa nad tymi strategicznymi 
dla całej Grupy JSW podmiotami jest 
spowodowane przygotowaniem seg-
mentu koksowniczego do nowych zadań 
w nadchodzących latach. Nie mam wąt-
pliwości, że Pan Edward Szlęk jest osobą, 
która z nową funkcją i nowymi zdaniami 
sobie świetnie poradzi. Ma duże doś-

wiadczenie, gdyż od wielu lat kieruje 
podmiotami z sektora stalowego i che-
micznego, a 6 lat koksownią Przyjaźń” – 
podkreśla Jarosław Zagórowski, prezes 
zarządu JSW.

Najważniejszym zadaniem nowego szefa 
obu koksowni jest przygotowanie doce-
lowego modelu funkcjonowania części 
koksowniczej w grupie JSW. Ze względu 
na złożoność tego zdania będzie wspiera-
ny przez ekspertów i specjalistów z bran-
ży. Ostateczny model strategii działania 
segmentu koksowniczego ma być spójny 
ze strategią rozwoju całej Grupy JSW. 

Rozpoczęta od nowego roku integracja 
ma na celu nie tylko uproszczenie sys-
temu kierowania koksowniami. Proces 
ten ma na celu również optymalizację 
procesów inwestycyjnych. W realiach du-
żej zmienności na rynku koksu i wielu 
niewiadomych dotyczących rozwoju sy-

tuacji w tym roku, strategiczne zarządza-
nie projektami i procesami inwestycyj-
nymi, pozwoli je lepiej i szybciej zdefini-
ować. W konsekwencji będzie można 
efektywniej dostosować plany inwesty-
cyjne i możliwości produkcyjne obu kok-
sowni do aktualnych i prognozowanych 
potrzeb rynku. Równie ważnym argu-
mentem przemawiającym za rozpoczę-
ciem integracji są koszty działania seg-
mentu koksowniczego. Konsolidacja 
przyniesie ujednolicenie procesu sprawo-
zdawczego zarządzania kosztami w obu 
jednostkach, pozwoli scentralizować nie-
które działania związane z funkcjonowa-
niem bieżącym obu podmiotów. Obie 
koksownie działają na tych samych ryn-
kach, plasują swoje produkty w grupie 
tych samych odbiorców, dlatego scentra-
lizowanie procesów związanych z ich bie-
żącym działaniem przyniesie pozytywne, 
wymierne efekty dla całej grupy już 
w tym roku.

NSZZ „Solidarność” rozpoczyna akcję 
zbierania podpisów pod wnioskiem o re-
ferendum w sprawie utrzymania obecnie 
obowiązującego wieku przechodzenia na 
emeryturę, który wynosi 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. 

„Fora internetowe czy sondaże jednozna-
cznie mówią, że Polki i Polacy nie godzą 
się podwyższenie wieku emerytalnego” – 
możemy przeczytać na stronie interneto-
wej związku.

Organizatorzy akcji w naszym mieście in-
formują, że projekt wniosku o przepro-
wadzenie referendum będzie można 
poprzeć w Biurze Terenowym Jastrzębie-
Zdrój Zarządu Regionu Śląsko-Dąbro-
wskiego NSZZ „Solidarność”, we wszyst-
kich strukturach NSZZ „Solidarność” 
działających na terenie miasta Jastrzę-
bie-Zdrój i Wodzisławia Śląskiego oraz 
podczas prowadzonych publicznych zbió-
rek podpisów. Ostateczny termin skła-
dania podpisów upłynie 18.01.2012.

Kiedy na emeryturę?

Fot. Łukasz Parylak

Prezydent uniewinniony
Dzisiaj, 27 grudnia, Sąd Rejonowy w Ra-
ciborzu wydał orzeczenie w sprawie 
zwrotu nadpłaty podatku od nierucho-
mości wraz z odsetkami za zwłokę dla 
Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego 
i Gospodarki Kamieniem. „Oskarżeni 
Marian Janecki i Janusz Ogiegło - zostali 
uniewinnieni od zarzucanych im czynów. 
Wyrok nie jest prawomocny” - poinfor-
mowała rzecznik prasowy Sądu Okrę-
gowego w Gliwicach sędzia Agata Dybek-
Zdyń. 
Prokurator Rejonowy w Jastrzębiu-
Zdroju Jacek Rzeszowski zapowiedział 

wystąpienie o uzasadnienie wyroku i po 
rozpatrzeniu jego motywów rozważy 
apelację do Sądu Okręgowego w Gliwi-
cach. 

„Wielokrotnie powtarzałem, że jestem 
przekonany o swojej niewinności, 
dlatego poczułem ulgę, kiedy usłyszałem 
wyrok sądu. Przypomnę, że sprawa nie 
dotyczy tylko mojego urzędowania, ale 
rozpoczęła się, kiedy funkcję prezydenta 
pełnił mój poprzednik. W 2009 roku sąd 
umorzył postępowanie karne przeciwko 
nam z powodu braku w rozpatrywanym 

zdarzeniu znamion czynu zabronionego, 
jaki nam zarzucano. Następnie, po po-
nownym rozpoznaniu, sąd uniewinnił nas 
od zarzutu działania na szkodę miasta. To 
dla mnie bardzo ważne z punktu widzenia 
pełnionej funkcji, bo często musimy po-
dejmować trudne decyzje. Uważam, że 
przedstawione mi zarzuty są bezpodsta-
wne, czuję się niewinny, co kolejny raz 
potwierdził niezależny sąd. Wielu pró-
buje wykorzystywać takie sprawy w kam-
panii wyborczej, a nie można skazywać 
kogoś przed wyrokiem sądu” - mówi 
prezydent Marian Janecki

Wielka jedność w JSW







Widmo kryzysu gospodarczego to problem nie 
tylko dla przywódców największych potęg politycz-
nych na świecie banków czy koncernów przemysło-
wych. Dla nikogo nie ulega chyba wątpliwości, że już 
ma i będzie mieć jeszcze większe przełożenie na 
życie przeciętnego obywatela, również mieszkańca 
Jastrzębia-Zdroju. Jak może zatem wyglądać nasze 
życie po 2012 roku? Wygląda na to, że doniesienie 
oparte na starożytnym kalendarzu Majów, jakoby 
miał nastąpić koniec świata, okazuje się tyleż niepra-
wdziwe, co przedwczesne. I przez najbliższy czas 
zmuszeni będziemy sami borykać się z problemami 
dnia codziennego.

Największa firma w mieście Jastrzębska Spółka 
Węglowa, jest jak najbardziej osadzona w realiach 
nie tylko europejskiej, ale i ogólnoświatowej gospo-
darki. Jej sytuacja jest w dużej mierze pochodną na 
światowych rynkach koksu i stali. Większość ja-
strzębskich rodzin bezpośrednio lub pośrednio zwią-
zana jest właśnie z tą firmą. I jej powodzenie gwa-
rantuje pomyślność tysięcy rodzin w mieście i regio-
nie. Póki co władze Spółki tkwią ze związkami zawo-
dowymi w klinczu na temat zmian w zarządzaniu fir-
mą. Kierownictwo twierdzi, że chce wprowadzić no-
woczesną, adekwatną do rzeczywistości organizację 
pracy, a związki zawodowe są raczej nastawione na 
obronę tego, co przed laty udało się im uzyskać. Co 

z tego wyniknie? Nie wiadomo. Pamiętać jednak 
trzeba, że stawką jest tutaj nie tylko wynik finan-
sowy tej firmy, ale i ludzi, którzy związali z nią swój 
los i to nie tylko w tym roku, lecz również w przy-
szłości. I nie można wszystkiego, co udało się wy-
pracować „przejeść” od razu. Póki co nie zanosi się 
na to, żeby w Jastrzębiu powstały nowe, alterna-
tywne dla górnictwa miejsca pracy. Przynajmniej 
w tej liczbie. Nikomu nie trzeba też chyba przypo-
minać znaczenia Spółki dla kondycji jastrzębskiego 
budżetu miasta i wpływu na lokalną gospodarkę. 

Droga główna południowa. Nie ma chyba czło-
wieka w Jastrzębiu, który nie zetknąłby się z tą 
nazwą. To największa inwestycja miejska w historii. 
Znawcy tematu wiedzą, że stawką nie jest tutaj 
jedynie zapewnienie komfortowego przejazdu do 
autostrady A1, a chodzi o coś znacznie ważniejsze-
go. Jastrzębie dostało niebywałą szansę rozwoju. 
Jeśli urzędnicy miejscy z głową i zaangażowaniem 
podejdą do tego zadania to być może (oby) uda się 
nam pozyskać inwestorów. Trzeba jednak odpowie-
dnio przygotować i zareklamować tereny, które 
znajdują się w sąsiedztwie autostrady. A być może 
uda się (w końcu) pobudzić gospodarczo nasze mia-
sto. Nie ma to być ożywienie w stylu Jastrzębskiej 
Strefy Aktywności Gospodarczej czy Jastrzębsko-
Żorskiej Strefy Ekonomicznej, gdzie niewiele się 

dzieje, a rozwija się co najwyżej lokalna flora. Naj-
większy w mieście obiekt przemysłowy - była łaźnia 
kopalni "Moszczenica" niszczeje, a władze nie wie-
dzą, co z nią zrobić. Nie chodzi tu tez o budowę drogi 
czy ronda donikąd. Problem zdobycia inwestorów 
z zewnątrz do naszego miasta jest jednym z kluczo-
wych. To prawda, że JSW może poszczycić się dobrą 
kondycją finansową i zapewnia byt zarówno sobie, 
jak i miastu. To jednak nie zwalnia z obowiązku two-
rzenia innych, alternatywnych dla górnictwa miejsc 
pracy. To jedno z większych wyzwań, przed którymi 
stają władze samorządowe każdej kadencji. 

Są takie obszary w mieście, które wymagają 
strategicznego, długofalowego działania. Od nich 
zależy, czy mieszkańcom będzie żyło się tu dobrze 
i z tym miastem zachcą związać swoją przyszłość. 
Poza tym wszelkie inwestycje, które przyciągną do 
Jastrzębia ludzi z zewnątrz, mają wpływ na zainte-
resowanie tym terenem potencjalnych inwestorów. 
Jednym z mierników takiej właśnie polityki jest to, co 
władze zrobią z dawnym Ośrodkiem Wypoczynku 
Niedzielnego. Niemal wszyscy pamiętają, że był on 
kartą przetargową w samorządowej kampanii wy-
borczej 2010 roku. Kandydaci do fotela prezyden-
ckiego prześcigali się w propozycjach rozwoju OWN. 
Jednak do dzisiaj nie wiadomo, czy magistrat zdecy-
duje się jedynie reanimować ten obszar, a może 
powstanie tam nowoczesny obiekt rekreacyjny, na 
który przecież zasługują mieszkańcy? I niekonie-
cznie musi on być sfinansowany z kasy miasta. 
Chodzi o zainteresowanie tym terenem potencjal-
nych inwestorów i pozostawienie im pola do dzia-
łania. Na marginesie można dodać, że marzeniem 
wielu jastrzębian jest aquapark z prawdziwego zda-
rzenia. Wszak dwa kryte baseny w mieście, „Lagu-
na” i dożywający swe-go żywota przy ZS nr 6, to za 
mało. A miejskim decydentom mogłoby być trochę 
wstyd, że mieszkańcy często jeżdżą na basen do 
Pawłowic. 

Oświata jest jedną z tych dziedzin, od której za-
leży przyszłość miasta. To bowiem od dobrze przy-
gotowanych absolwentów, będzie zależało to, czy 
będą potrafić znaleźć się na wymagającym rynku 
pracy. A w końcu, czy uznają, że w Jastrzębiu jest ich 
miejsce i można wiązać z nim swoją przyszłość. Oś-
wiata pochłania coraz to większe pieniądze z bud-
żetu miasta. Trudno odmówić władzom, że nie dbają 
o infrastrukturę w tych placówkach. Ale same mury 
to za mało. One niczego nie nauczą. Może warto po-
kusić się o strategiczny dokument zarządzania oś-
wiatą. Wiadomo, że od problemu niżu demografi-
cznego nie da się uciec, a z tym wiąże się koniecz-
ność zmian w strukturze miejskiej oświaty. Gdyby je-
szcze przy tym udało się podnieść wyniki kształce-

nia, to było by to z korzyścią nie tylko dla statystyki, 
ale i samych uczniów. Czy urzędnicy zdecydują się 
w końcu na przemyślane, zaplanowane działania, 
a nie doraźne rozwiązania, patrząc przy tym, aby nie 
podpaść wpływowemu środowisku?

Powszechnie wiadomo, że mała i średnia przed-
siębiorczość jest siłą napędową gospodarki, również 
miejskiej. A jak to wygląda w Jastrzębiu? Ostatnio 
duże emocje wzbudził planowany remont wiaty tar-
gowiska przy ul. Arki Bożka. Radni wysupłali na ten 
cel w budżecie 4 mln zł. Ale tkwi tutaj  znacznie szer-
szy problem – polityki władz miasta w stosunku do 
lokalnych przedsiębiorców. Nie jest tajemnicą, że 
liczba podmiotów prowadzących w Jastrzębiu dzia-
łalność gospodarczą systematycznie się zmniejsza. 
Sam remont wiaty na niewiele się zda, jak nie będzie 
komu pod nią handlować. Wówczas może się oka-
zać, że 4 mln zł zostały po prostu zmarnowane. Co 
więc zrobić, żeby zachęcić jastrzębian do prowa-
dzenia własnej firmy, do samozatrudnienia? Z tym 
pytaniem będą musiały zmierzyć się władze miast, 
jeśli chcą, aby w Jastrzębiu jeszcze ktoś pozostał, 
a młodzi ludzie tutaj widzieli swoją przyszłość. Ale 
ważne jest przede wszystkim to, żeby klient czuł się 
traktowany poważnie przez handlowców, jak oczeki-
wany i pożądany gość. A nie pogardliwie określany 
„jastrzębskim hrabią”, tylko dlatego iż chciał kupić 
towar według swoich wymagań, a nie wciskany 
przez sprzedawcę. Poza tym sami handlowcy muszą 
poważnie zacząć działać w swoim interesie. Jak 
dotychczas mało widać ich wspólne, zorganizowane 
działania. Póki, co wolą raczej działać w pojedynkę, 
a jakie są tego rezultaty, każdy może sam ocenić. 

To prawda, że nie ma wystarczających środków 
na realizację wszystkich inwestycji. Jednak można 
rozważać, które należy realizować w pierwszej kolej-
ności. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dać rzeczy-
wiste zielone światło dla przedsiębiorców i, na przy-
kład skrócić w czasie procedury i przyspieszyć dział-
ania administracyjne. Nie chodzi o to przecież, aby 
wyszło, tak jak z zagospodarowaniem Strefy Cen-
trum, która po dziś dzień straszy chaszczami w środ-
ku miasta. Jeżeli dla włodarzy miasta najważniejsze 
jest funkcjonowanie bieżące, bez określenia wizji 
i celów działania, w dłuższym okresie, to trudno 
oczekiwać przełomowych zmian. Potrzeba stworze-
nia warunków, w których będzie rozwijać się rodzi-
ma przedsiębiorczość. Przedsiębiorcy – i to zarówno 
lokalni, jaki i przyjezdni – powinni mieć poczucie, że 
to właśnie w Jastrzębiu mogą realizować swoje pro-
jekty. A mieszkańcy nie powinni się czuć gorsi wobec 
gmin ościennych.
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Na całym świecie został uroczyście przywitany rok 2012. Dla wszystkich jest wielką niewiadomą. Kryzys gospodarczy, czy jak wolą 
inni recesja , puka do drzwi. Poradzić sobie z nim muszą nie tylko przywódcy państw, ale też prezydenci, burmistrzowie, radni, 
urzędnicy, menadżerowie firm. Czy Jastrzębie-Zdrój będzie, w tym dopiero co rozpoczętym roku, stawiało na kontynuację, a może 
nastąpi przełom i zajdą u nas radykalne zmiany na lepsze. Czy rok 2012 będzie dla miasta oznaczał stagnację, czy też rozwój?



!
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JKH GKS Jastrzębie zagrał w turnieju 
finałowym o Puchar Polski w Sanoku. 
Niestety, podopieczni Jiriego Reznara 
przegrali w półfinale z Unią Oświęcim 1:4 
i szybko pożegnali się z imprezą. Hono-
rową bramkę dla JKH GKS zdobył Maciej 
Urbanowicz. Unici w finale zmierzyli się z 
gospodarzami, przegrywając po kon-
kursie rzutów karnych. 

O wyniku półfinału z Oświęcimiem zade-
cydowała pierwsza część gry, którą ja-
strzębianie... przespali. Dopingowana 
przez sporą grupę swoich kibiców Unia 
strzeliła trzy bramki, w tym jedną grając 
w osłabieniu. Druga tercja wyglądała zu-
pełnie inaczej. To podopieczni Jiriego Re-
znara dominowali, ale tylko raz zdołali 
pokonać świetnie dysponowanego Krzy-
sztofa Zborowskiego. Honorowego, jak 
się później okazało, gola strzelił Maciej 
Urbanowicz. W trzeciej tercji gra wyrów-
nała się, choć to zawodnicy Reznara mieli 
więcej z gry. Niestety, i tym razem za-
brakło szczęścia. W ostatnich minutach 

meczu czeski szkoleniowiec Jastrzębia 
zdjął z tafli Kamila Kosowskiego, czego 
efektem była czwarta bramka dla oświę-
cimian. 

JKH GKS Jastrzębie - Unia Oświęcim 
1:4 (0:3, 1:0, 0:1)

0:1 Mariusz Jakubik 3:59 5/4, 
0:2 Mikołaj Łopuski 
(Radek Prochazka) 13:33, 
0:3 Radek Prochazka 
(Lukas Riha) 18:07, 
1:3 Maciej Urbanowicz 
(Petr Lipina, Martin Ivicic) 33:24, 
1:4 Wojciech Wojtarowicz 
(Jerzy Gabryś) 59:56

JKH GKS Jastrzębie: 
Kosowski - Dąbkowski, Rompkowski, 
Urbanowicz, Lipina, Bordowski  - 
Labryga, Bryk, Danieluk, Kral, 
Kogut - Górny, Ivicic, Kulas, 
Drzewiecki, Strużyk - Pastryk, 
Szczurek, Salamon, Kąkol, Marzec.

W swoim ostatnim zeszłorocznym wys-
tępie Jastrzębski Węgiel znokautował 
AZS Częstochowa i tym samym zrewan-
żował się rywalom za porażkę na po-
czątku sezonu. Wygrana podopiecznych 
Lorenzo Bernardiego była bezdysku-
syjna, a goście potrafili dorównać gos-
podarzom jedynie na początku pierwsze-
go seta. Najlepszym zawodnikiem meczu 
wybrano, po raz kolejny, Michała Łaskę.

Na początku pierwszego seta to AZS Czę-
stochowa pod przywództwem Dawida 

Murka dyktował warunki i zdołał nawet 
wyjść na trzypunktowe prowadzenie. 
Niestety dla gości, był to ich przysło-
wiowy łabędzi śpiew. Na drugą przerwę 
techniczną z przewagą dwóch punktów 
schodzili już jastrzębianie i to oni wygrali 
do 19. W drugim secie gospodarze dosło-
wnie zmiażdżyli rywali, prowadząc na 
początku... 7:0. Po wypracowaniu sobie 
takiej przewagi jastrzębianie znacznie 
zwolnili tempo gry i pozwolili przeciwni-
kom na zdobycie kilku punktów. W trze-
ciej partii spotkanie nieco wyrównało się, 

ale to gospodarze kontrolowali grę. Świe-
tny występ zanotował ponownie Michał 
Łasko, który bez problemu omijał blok 
częstochowian.

Jastrzębski Węgiel - AZS Częstochowa 
3:0 (25:19, 25:15, 25:22) 

Jastrzębski Węgiel: 
Thornton, Łasko, Bartman, 
Holmes, Bontje, Kubiak, Ruesk (libero)
oraz Sufa, Gawryszewski, Nemer,
Polański, Bozko. 

Jastrzębski zmiażdżył 
Częstochowę 

Z dniem 31 grudnia 2011 roku pracę 
w roli szkoleniowca GKS Jastrzębie za-
kończył Andrzej Myśliwiec, który treno-
wał nasz zespół od początku jego po-
wstania w lecie 2010 roku. Zarząd klubu 
oraz piłkarze dziękują Andrzejowi Myś-
liwcowi za trud włożony w budowę dru-
żyny i życzą mu dalszych sukcesów 
w pracy szkoleniowej. Nazwisko jego 
następcy poznamy w najbliższym cza-
sie. Rozmowy na ten temat są bardzo 

zaawansowane. 
Trener Andrzej Myśliwiec objął nowo po-
wstały zespół GKS 1962 Jastrzębie w le-
cie minionego roku. Zbudował drużynę, 
która pewnie wywalczyła awans do IV 
ligi. W rundzie jesiennej sezonu 
2011/2012 Gieksa pod jego wodzą zali-
czyła między innymi bardzo dobre spo-
tkanie z rezerwami Podbeskidzia Bielsko-
Biała, które nasz zespół niespodziewanie 
wygrał 4:1

Jastrzębianie w biegach 
sylwestrowych

Myśliwiec odchodzi 
z GKS Jastrzębie 

Andrzej Myśliwiec

STS Sanok
z Pucharem Polski 

Damian Zawierucha i Rafał Zieliński 
z Klubu Biegacza MOSiR Jastrzębie wzięli 
udział w 27. Ulicznym Biegu Sylwestro-
wym w Trzebnicy na dystansie 10 km. 
Nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze. 
Damian Zawierucha zajął świetne, 14. 
miejsce, natomiast Rafał Zieliński był 36. 
Imprezę ukończyło ponad tysiąc biega-
czy. W klasyfikacji kategorii M30 obaj ja-
strzębianie zajęli lokaty w pierwszej dzie-
siątce. Wygrał Arkadiusz Gardzielewski 

reprezentujący Śląsk Wrocław.
Na podobnym dystansie w 8. Krakow-
skim Biegu Sylwestrowym pobiegli Krzy-
sztof Janik i Arkadiusz Naruszewicz. Obaj 
jastrzębianie zaliczą ten występ do uda-
nych. Janik zajął 21. lokatę, a Narusze-
wicz był 37. W swoich kategoriach wie-
kowych nasi biegacze zajęli odpowie-
dnio 11. i 13. miejsce. Wygrał Sam Wal-
ker z Australii. W imprezie pobiegło po-
nad sześćset osób.
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M-2
Jastrzębie-Zdrój,  ul.Turystyczna 
Pow: 34,50 m2
cena: 85 000 zł
kontakt: 

M-3
Jastrzębie-Zdrój, dzielnica Zdrój
Pow: 37,20 m2
cena: 119 000 zł
kontakt: 601 976 218

601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska 
Pow: 25,94 m2
cena: 75 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-2
Jastrzębie-Zdrój, ul.Słoneczn
Pow: 33.30 m2
cena: 77 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska 
Pow: 40,97 m2
cena: 125 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3
Jastrzębie-Zdr., ul. Warmińska 
Pow: 35.70 m2
cena: 88 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3
Jastrzębie-Zdrój, ul. Łowicka
Pow: 33.30 m2
cena: 131 000 zł
kontakt: 601 976 218

M4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Pow: 55.70 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska
Pow: 48.00 m2
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój, Ul. Śląska
Pow: 52,00 m2
cena: 141 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4
Jastrzębie-Zdr., ul. Wielkopolska
Pow: 55.70 m2
cena: 147 500 zł
kontakt: 601 976 218

Dom
Pniówek 
Pow: 110 m2, działka: 2000 m2
cena: 285 000 zł
kontakt: 514 085 004

Działka 
Jastrzębie-Zdrój 
Pow: 1000 m2
cena: 60 000 zł 
kontakt: 601 976 218

Działka
Kończyce Wielkie
Pow: 5040 m2
cena: 105 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdrój, dzielnica Zdrój
Pow: 46.20 m2
cena: 127 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3
Jastrzębie, ul. Piastów
Pow: 35.20m2
cena: 81 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3
Jastrzębie-Zdr., ul.Marusarzówny
Pow: 49.70 m2
cena: 124 500 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna
Pow: 55,70 m2
cena: 165 900 zł
kontakt: 514 085 004

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 
Pow: 55,70 m2
cena: 145 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska
Pow: 51.97 m2
cena: 155 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4
Żory, ul. Oś.Sikorskiego 
Pow: 55.26
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

Nauczanie języka niemieckiego! 
Tanio, szybko, bez stresu. 
Język umiem bardzo dobrze - 
zagraniczne doświadczenie. 
Indywidualne podejście. 
Nauczę każdego! 
kontakt: 796 212 238

Firma Transportowa z Rybnika 
zatrudni kierowcę C+E (firanka). 
kontakt: 604 782 270

Aspect Nieruchomości - 
poszukujemy do pracy osób 
z doświadczeniem oferując bardzo 
atrakcyjne warunki zatrudnienia. 
CV wyślij na: 
rekrutacja@aspect.info.pl 

Praca dla informatyka. 
Wymagana znajomość , PHP, 
MySQL. CV wraz z listem 
motywacyjnym prosimy przesłac 
na adres mailowy. 
kontakt: jasnet@jasnet.pl

Praca biurowa przy telefonie 
od poniedziałku do piątku od godz. 
9 do 16; przedstawianie ofert, 
wypisywanie zamówień. 
kontakt: 533 998 566

Pilnie zatrudnimy 
przedstawicieli handlowych. 
kontakt: 781 324 019

Zatrudnimy handlowca - branża 
meblowa. Wymagane doświadczenie 
w handlu, prawo jazdy kat. B, 
komunikatywność, samodzielność
i kreatywność. 
kontakt: 32-47-27-881 wew 23.

Przyjmiemy pracownika
z predyspozycjami kierowniczymi 
do salonu Cropp Town w Jastrzębiu 
Zdroju. CV na adres: gpeczak@op.pl
kontakt: gpeczak@op.pl

Firma "Magnat" - Bar "Zbójnicka 
Strzecha" zatrudni barmankę. 
Pawłowice 43-251, ul. Krucza 18 
kontakt: 501 01 01 15

Szukam pracy jako mechanik 
samochody - 10 lat pracy 
w zawodzie. 
kontakt: 697 824 414

Szukam pracy w branży budowlanej 
jako pracownik fizyczny lub kierowca 
kat. b . Posiadam własny samochód 
jeżdzilem busami, pracowałem przy 
kostce. 
kontakt: 507 688 799

Szukam pracy w handlu lub na 
produkcji mam wykształcenie 
zawodowe, stopień 
niepełnosprawności umiarkowany 
kontakt: 502367141  

Sprzedam M-4, 56 m2, 
5 piętro w dobrym punkcie 
przy ul. Wielkopolskiej, 
po remoncie. Wymienione okna, 
drzwi, instalacja wodna, 
zabudowane szafy, kafelki, 
panele i inne. 
Sprzedaje właściciel.
Cena ok. 128 tys. zł (do negocjacji).
kontakt: 512 740 951

Mieszkanie do wynajęcia 
na ul. Wielkopolskiej piętro 3. 
Mieszkanie dostępne od zaraz. 
Umablowane. Cena 600+czynsz 
i media. Kaucja 1000. 
Naprawdę warto!! 
kontakt: 514-681-005

Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe Ip. 
Os. Bogoczowiec 
kontakt: 791 966 418

Zdecydowanie kupię mieszkanie m3 
lub m4 moze byc do remontu- 
gotówka
kontakt: 609 568 940

Sprzedam mieszkanie M-3 
- 36m2w Jastrzębiu na ulicy 
Kurpiowskiej w bloku 
czteropiętrowy. 
Centrum miasta na 4 piętrze.
Cena 109 tys do negocjacji 
kontakt: 782 671 820

M-4
Po remoncie zabudowa kuchenna 
w cenie oraz sprzęt AGD

Jastrzębie-Zdrój
ul. Jasna
CZK-MS-323
Cena: 
Elżbieta  785339344

173 500 PLN

M-4
Po remoncie
Jastrzębie-Zdrój
ul. Warmińska
CZK-MS-322
Cena: 
Izabela 785339404

145 000 PLN

M-3
Po remoncie. Wolne natychmiast

Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
CZK-MS-321
Cena: 
Izabela 785339404

164 000 PLN

M-4
Niskie piętro
Jastrzębie-Zdrój
ul. Katowicka
CZK-MS-317
Cena: 
Elżbieta  785339344

133 900 PLN

M-4
Z baloknem, 62 mkw 
kupujący nie płaci prowizji!

Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
CZK-MS-315
Cena: 
Elżbieta 785339344

139 900 PLN

M-6 
86mkw, 2 balony, 4 pokoje 
nieprzejściowe 
SUPER OFERTA

Jastrzębie-Zdrój
CZK-MS-327
Cena: 
Izabela 785339404

252 000 PLN

M-4
NISKI BLOK,stan do wprowadz. 
SUPER OFERTA!

Jastrzębie-Zdrój
ul. Beskidzka
CZK-MS-324Cena: 

Izabela 785339404
139 000 PLN

M-3
NAJTAŃSZA OFERTA NA RYNKU! 
Niski blok, kuchnia z oknem, duży balkon

Jastrzębie-Zdrój
Osiedle Zofiówka
CZK-MS-341
Cena: 
Elżbieta 785339404

105 000 PLN

M-3
Wolne natychmiast. Po remoncie

Jastrzębie-Zdrój
Dzielnica Zdrój
CZK-MS-312
Cena: 
Izabela  785339404

118 000 PLN

M-4
Kuchnia z oknem, duży balkon, 60 m2

Jastrzębie-Zdrój
os. VI
CZK-MS-308
Cena: 
Izabela  785339404

146 000 PLN

M-5
Kuchnia z oknem, 
duży balkon, 72m2
Pawłowice 
CZK-MS-302
Cena: 
Izabela 785339404

149 000 PLN

M-4
Po generalnym remoncie! 
4 pokoje, kuchnia z oknem

Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
CZK-MS-347
Cena: 
Izabela 785339404

129 900 PLN

M-4
Komfortowe. Niski blok
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska
CZK-MS-339
Cena: 
Izabela 785339404

135 000 PLN

M-4
55m2, niskie pietro 
Znakomita lokalizacja!

Jastrzębie-Zdrój
Ul. Miodowa
CZK-MS-187
Cena:
Elżbieta  785339344

 155 000 PLN

M-4
Układ nieprzejściowy 
Kupujący nie płaci prowizji

Jastrzębie-Zdrój
ul. 11 Listopada
CZK-MS-223
Cena: 
Izabela 785339404

139 000 PLN

M-6 
Stan do wprowadzenia,
układ 3/1

Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
CZK-MS-97
Cena:
Elżbieta  785339344

 134 500 PLN

DOM
Super oferta! 
Nowy dom 170 m2
Pielgrzymowice
CZK-DS-277
Cena: 
Elżbieta 785339344

530 000 PLN

DOM
OKAZJA!
Strumień
CZK-DS320
Cena:
Elżbieta 785339344

 227 000 PLN

DOM
Nowy dom
super oferta!
Drogomyśl
CZK-DS-303
Cena: 
Elżbieta 785339344

480 000 PLN

DOM
Z lat 90. wraz z całym 
wyposażeniem

Jastrzębie Górne
CZK-DS-298
Cena:
Izabela 785339404

 460 000 PLN

DOM
Kupujący nie płaci prowizji

Jastrzębie-Zdrój
ul. Strażacka
CZK-DS-285
Cena: 
Elżbieta 785339344

450 000 PLN

DOM
Komfortowy dom
Pow. 217 m2
Marklowice
CZK-DS-297 
Cena: 
Elżbieta 785339344

690 000 PLN

Dom
Znakomita lokalizacja
Stan do wprowadzenia

Jastrzębie-Zdrój
Centrum
CZK-DS-269
Cena:
Izabela 785339404

 470 000 PLN

DOM 
Komfortowy dom 
w sąsiedztwie lasu

Jastrzębie-Zdrój
Dzielnica Zdrój
CZK-DS-186 
Cena:
Elżbieta 785339344

 799 000 PLN

DOM
Nowopowstałe osiedle
OKAZJA!
Pawłowice
CZK-DS-107
Cena: 
Izabela 785339404

522 000 PLN

Działka 
Najtańsza oferta na rynku! Teren płaski, 
dojazd asfaltem, w sąsiedztwie nowa zab.

Jastrzębie-Zdrój
Pochwacie
CZK-GS-218
Cena: 
Izabela 785339404

77 000 PLN

DOM
Może być dwurodzinny
Świerklany
Działka 4000 m2
CZK-DS-330
Cena:
Izabela 785339404

 430 000 PLN




