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S
   woimi spostrzeżeniami na ten temat podzie-

lił się z dr Tomaszem Pohaba, anestezjo-
logiem z WSS nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. 

„Muszę przyznać, że entuzjazm Tomka podziałał na 
mnie motywująco. W każdym razie jego wątpliwości 
dotyczyły nie tego, czy jedziemy do Paragwaju, ale 
kiedy” – śmieje się.

Jedno z pierwszych pytań, na jakie musieli so-
bie odpowiedzieć brzmiało: „Czy aby nie porywamy 
się z motyką na słońce?” W kolejce czekały już kolej-
ne dylematy. Czy, ponieważ misja ma charakter me-
dyczny, mają wyruszyć na podbój Paragwaju z sa-
mym stetoskopem w dłoni? Co ze sprzętem, lekami? 
Skąd na to wszystko wziąć środki? Tych pytań było 
zdecydowanie więcej, ale, co ciekawe, z każdym 
dniem coraz bardziej utwierdzali się w przekonaniu, 
że chcą i muszą to zrobić.

Kolejne miesiące upływają im na poszukiwa-
niu sponsorów. Ksiądz Wojciech określa ten etap 
przygotowań do wyjazdu jako „okres żebraczy”. 
Firmy farmaceutyczne, ważni panowie prezesi, pry-
watne osoby... Tutaj każda złotówka, każda strzy-
kawka czy ampułka leku były na wagę złota. Powoli 
wyłania się także ostateczna obsada misji. Do dwój-
ki zapaleńców dołączają lekarki – Grażka, internista, 
Isia, pediatra, a także 17-letni  Bartek, którego pod-
jął się ambitnego zadania uczenia języka angielskie-
go paragwajskich dzieci. Na przełomie 2010 i 2011 
roku jedna z zaprzyjaźnionych firm szczepi każdego 
z nich na bagatela 12 chorób. Teraz już śmiało moż-
na było podjąć wyzwanie od losu.

A więc na początek czeska Praga, stamtąd 
samolotem do Frankfurtu, potem „żabi skok” do Ma-
drytu, dalej zaś – już tylko Buenos Aires i stolica 

Paragwaju Asuncion. W sumie 13 tys. kilometrów, 
ostrożnie oceniając 38-godzinna „relaksująca” 
przejażdżka. Kiedy opuszczali Polskę zaopatrzyli się 
zapobiegliwie w kurtki polarowe. Paragwaj przywitał 
ich... 40-stopniowym upałem i wilgotnością powie-
trza sięgająca niemal stu procent. Zresztą, to nie je-
dyna niespodzianka tego dnia. Także narodowe lot-
nisko Paragwaju – w praktyce był to „mały, niepo-
zorny domeczek” – zmusiło ich do zweryfikowania 
swoich europejskich wyobrażeń o kraju, do którego 
przybyli. 

Jak podkreśla ksiądz Wojciech, gdyby nie oo. 
Franciszkanie konwentualni i ich praca duszpaster-
ska w Paragwaju, przyjazd do Ameryki Południowej 
mijałby się z celem. Równie dobrze mogliby wylądo-
wać na Marsie. Co ważne, pozycja misjonarza 
w tamtej kulturze jest bardzo wysoka. Jest on nie 
tylko nośnikiem wartości religijnych, ale także ani-
matorem życia kulturalnego, dzięki niemu do para-
gwajskich puebli wkracza powoli Internet, budo-
wane są boiska, nie wspominając już o podstawowej 
opiece medycznej, która w tym kraju to wciąż luk-
sus. „Mały bóg”. Tak często mówi się o tamtejszych 
misjonarzach. Czy trzeba jeszcze coś dodawać?

Docelowym miejscem ich podróży było pue-
blo Guarambare. Około 40 kilometrów od stolicy 
kraju. Mężczyźni zakwaterowani zostali w klasztorze 
oo. Franciszkanów w Guarambare, kobiety – u sióstr 
Elżbietanek w Lomai, na skraju zaczynających się 
w tym miejscu bagien. Tymczasem oczekiwali na 
przesyłkę – 500 kilogramów zakupionych jeszcze 
w Polsce leków. Jak się miało niebawem okazać, 
pokaźna paczka dotrze na miejsce dopiero na cztery 
dni przed ich wyjazdem. Nie wyglądało to zbyt cie-
kawie. Ostatecznie, udało im się zakupić nowe leki. 
Tym razem tylko niezbędne minimum, przynajmniej 
dopóki nie dotrą do nich te kupione w kraju. I tu tak-
że nie obyło się bez perypetii. „Jeden z paragwaj-
skich celników uparł się, że nie wyda nam leków. Nie 
ukrywał, że 4 miliony Guarani przyspieszyłoby całą 
sprawę. Później było to już tylko 2 miliony w tamtej-
szej walucie. Szczęśliwie pojawił się inny urzędnik 
i to dzięki niemu w krótkim czasie odzyskaliśmy na-
szą własność” – opowiada ksiądz.

Już pierwszego dnia stanęli przed nie lada 
wyzwaniem. Zgłosiła się do nich kobieta z ropniem 
uda. Jak sama relacjonowała, „hodowała” go od 
dobrych czterech miesięcy. Nagle pojawił się  pro-
blem znieczulenia – chociażby tego miejscowego. 
I znowu szczęśliwy traf: po gorączkowych poszu-
kiwaniach w podręcznym bagażu jednego z człon-
ków misji doktor Tomasz, pełniący tymczasowo rolę 
internisty, znajduje lignokainę. Dla niewtajemniczo-
nych – jest to właśnie środek znieczulający. Nic już 
nie stało na przeszkodzie, aby przystąpić do zabiegu 
nacięcia ropnia.

Ale szara codzienność dla polskich lekarzy oz-
naczała głównie choroby będące pokłosiem fatal-
nych warunków sanitarnych, jakie panują w Parag-
waju. Jak mówi ksiądz Wojciech, strumyk płynący 
przez środek „ich” slumsów koncentrował wokół sie-
bie niemal wszystkich jego mieszkańców. To tutaj 
równocześnie kąpało się, prało i gasiło pragnienie. 
Nie powinno więc nikogo dziwić, że – pierwszy przy-
kład z brzegu – robaczyca wśród paragwajskich 
dzieci od zawsze była prawdziwą plagą tego kraju. 
I zapewne tak jest do dzisiaj.

A sam Paragwaj? Jakie to państwo? Nie spo-
sób odpowiedzieć na to pytanie w jednym tekście. 
Bo niby jak opisać kraj, który w czterdziestu procen-
tach składa się ze slamsów, gdzie na co dzień deka-
logiem jest przemoc, a jednocześnie w każdym do-
mu na poczesnym miejscu znajduje się ołtarzyk 
i zdjęcie Jana Pawła II? Jak ubrać w słowa państwo, 
gdzie religia jego mieszkańców jest żywym, sponta-
nicznym i bardzo emocjonalnym spektaklem, a sto-
sunek do kobiet, mówiąc delikatnie, odbiega od 
przyjętych chociażby w naszym kraju standardów? 
A propos tego ostatniego – krótka dykteryjka. Kie-
dyś doktor Tomasz badał kobietę. Co prawda jego 
hiszpański pozostawiał wiele do życzenia, jednak 
zdołał nauczyć się niezbędnej w takich przypadkach 
formułki „proszę rozebrać się do pasa” i teraz też 
powtarzał ją machinalnie. W pewnym momencie 
doszło do fatalnego przejęzyczenia. W jego wyniku 
z ust anestezjologa pada obraźliwe słowo, szcze-
gólnie, kiedy wypowie się je pod adresem kobiety. 
Ku jego zdziwieniu, żadna z badanych nie zaprotes-
towała. A kiedy skonsternowany zaczął je przepra-
szać, nie ukrywały zdziwienia takim zachowaniem 
polskiego lekarza.

Ale Paragwaj to także Indianie, żyjący w swo-
ich rezerwatach, z nonszalanckim stosunkiem do 
zdobyczy cywilizacji, nieco tajemniczy. Jastrzębski 
duchowny wspomina wyprawę  700 kilometrów 
w głąb dżungli, której celem było spotkanie z tymi 
ekscentrycznymi, przynajmniej w naszym mniema-
niu, ludźmi. Jak przekonuje, noce spędzone w in-
diańskiej osadzie to niepowtarzalne, działające na 
wyobraźnię przeżycia. Wokół idealna cisza i egipskie 
ciemności. Dosłownie. Do tego jeszcze egzotyczna 
kuchnia – między innymi gotowana w całości kozia 
głowa – i otrzymywany z przeżuwanych przez miej-
scowe kobiety roślin alkohol (chicha). Jednym sło-
wem: mocne wrażenia gwarantowane. Mocne wra-
żenia czekały także na naszych lekarzy, którzy zapu-
szczali się w dzikie tereny aby dotrzeć do rozrzu-
conych osad indiańskich. Doktor Grażyna nieustanie 
świadcząc pomoc internistyczną z dr. Tomkiem i Isia, 
do której garnęły się wszystkie dzieciaki ze swymi 
boleściami i dolegliwościami. 

Ksiądz Wojciech jak i cała ekipa nie ukrywa, że 
to, czego nauczli się od Paragwajczyków, to przede 
wszystkim naturalność i bezpośredniość. A także 
umiejętność okazywania wdzięczności za okazaną 
pomoc. Te same cechy, na które my, zaganiani, za-
jęci zakładaniem swoich kolejnych masek, często po 
prostu nie mamy czasu. „Dlatego, kiedy po sześciu 
tygodniach opuszczaliśmy Paragwaj nikt z nas nie 
miał wątpliwości, że trzeba tutaj wrócić” – dodaje. 
Kolejna misja do Paragwaju już w marcu. Chciałoby 
się powiedzieć: „I słowo stało się ciałem”. W składzie 
kolejnej ekipy zaszły małe zmiany. W miejsce Bar-
tka, tegorocznego maturzysty, pojawi się Agnieszka, 
lekarz pediatra z Wrocławia. Cykl przygotowań do 
wyjazdu rozpoczął się od nowa. Jak mówi du-
chowny, misja nie ma formalnych ram ani kościel-
nych, ani świeckich. „Jesteśmy po prostu grupą lu-
dzi, którzy chcą coś zrobić dla innych” – podkreśla. 
Tylko tyle i aż tyle.
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2,8 mld zł podatków z JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa odpro-
wadziła w 2011 roku rekordową kwotę 
niemal 2,8 miliarda złotych podatków 
i opłat. Jest to o ponad pół miliarda zło-
tych więcej niż rok wcześniej. Gros tej 
kwoty trafiło do budżetu państwa i lokal-
nych samorządów.

Spółka podsumowała swoje ubie-
głoroczne zobowiązania wobec fiskusa, 
gmin i innych instytucji. W 2011 roku ty-
tułem podatków i innych danin zapła-
cono prawie 2,8 miliarda złotych, czyli 
o 685 mln zł więcej niż rok wcześniej. 

– Ta rekordowa kwota zapłacona przez 
naszą spółkę pokazuje dobitnie, że gór-
nictwo jest takim samym płatnikiem po-
datków, jak i inne sektory gospodarki. 
Nie korzystamy z żadnych taryf ulgo-
wych, jeśli chodzi o nasze zobowiązania 
podatkowe i inne opłaty – podkreśla 

Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu 
JSW SA. I dodaje – Wysokość podatków 
robi wrażenie, to bardzo znaczące kwoty, 
nawet na tak dużą grupę przemysłową, 
jak nasza. Istotne jest to, że te pieniądze 
stymulują rozwój innych obszarów, po-
zwalają państwu realizować strategiczne 
cele i zaspokajać potrzeby społeczeń-
stwa. 

Z kasy JSW S.A. do budżetu państwa 
za pośrednictwem urzędu skarbowego 
trafiło w ubiegłym roku ponad 986 mln 
złotych podatku VAT – o 249 mln więcej 
niż w 2010 roku, oraz 191,8 mln złotych 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych. Ponadto w 2011 roku spółka od-
prowadziła prawie 510,7 mln złotych po-
datku dochodowego od osób prawnych 
(o 219,2 mln więcej niż rok temu) oraz 
168 mln złotych wpłaty z zysku. 

Część pieniędzy wpłaconych z tytułu 

podatków dochodowych trafia później 
drogą pośrednią do gmin i powiatów w 
ślad za pracownikami JSW. Gminne bud-
żety zasiliło także w ubiegłym roku nie-
mal 87,8 mln złotych podatku od nieru-
chomości i środków transportowych, pra-
wie 3 mln złotych opłaty za wieczyste 
użytkowanie gruntów, 5,8 mln podatku 
od czynności cywilnoprawnych i prawie 
15,2 mln złotych opłaty eksploatacyjnej. 

Pozostałe 10,1 mln złotych opłaty 
eksploatacyjnej spółka przekazała Naro-
dowemu Funduszowi Ochrony Środowis-
ka. Znaczącą pozycję kosztową stanowi-
ły też w 2011 roku wpłaty na Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych – było to 21,3 mln złotych. 
Kolejne 791 mln złotych pochłonęły skła-
dki przekazane Zakładowi Ubezpieczeń 
Społecznych, a prawie 0,8 mln złotych 
opłaty ekologiczne.

Kolejna kontrola w Urzędzie Miasta 
Jastrzębie-Zdrój. Tym razem sprawdzano 
prawidłowość projektu budowlanego 
i wykonawczego na Drogę Główną Połu-
dniową. Zakończyła się ona postawie-
niem zarzutów o nierównym traktowaniu 
wykonawców oraz utrudnianie uczciwej 
konkurencji. Zdaniem Urzędu Marszałko-
wskiego w Katowicach miasto niesłusz-
nie domagało się od projektantów przed-
stawienia dokumentów potwierdzają-
cych ich przynależność do izby samorzą-
du zawodowego, a także „uprawnień bu-
dowlanych do projektowania bez ograni-
czeń w specjalności drogowej, mosto-
wej, sieci zewnętrznej wod-kan, sieci i in-
stalacji elektrycznych, sieci teletechnicz-
nych” - czytam m.in. w informacji pokon-
trolnej. Jej wyniki skutkują dla miasta 
z tzw. korektą finansową w wysokości ok. 
30 tys. zł. To znaczy, że o tą kwotę może 
być pomniejszona dotacja uzyskana na 
to przedsięwzięcie z Unii Europejskiej. 

Rzecznik Urzędu Miasta Katarzyna 
Wołczańska odniosła się do zaistniałej 
sytuacji: „W sierpniu 2011 r. przeprowa-
dzona została kontrola, której przedmio-
tem była ocena prawidłowości przepro-
wadzenia postępowań o udzielenie za-
mówienia publicznego na projekt budo-

wlany i wykonawczy budowy drogi głów-
nej południowej (kontrola dotyczyła za-
mówienia na projekt, nie na roboty budo-
wlane!)

Zakwestionowano, że zamawiający 
(urząd miasta) żądał od osób, które mu-
szą się legitymować uprawnieniami bu-
dowlanymi do projektowania przynależ-
ności do właściwej izby samorządu zawo-
dowego. Za tę rzekomą nieprawidłowość 
nałożona została korekta finansowa (ok. 
30 tys. zł), jednak na razie Instytucja Za-
rządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym WSL od niej odstąpiła, po-
nieważ nadal trwają ustalenia z Minister-
stwem Finansów i Ministerstwem Roz-
woju Regionalnego. Przepisy prawa kra-
jowego jednoznacznie wskazywały bo-
wiem na obowiązek przynależności do iz-
by, natomiast problem polega na tym, że 
– jak czytamy w piśmie Urzędu Marszał-
kowskiego - prawodawstwo krajowe nie 
było w okresie przeprowadzania postę-
powania dostosowane do dyrektywy Par-
lamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych. 
Trudno za to obwiniać zamawiającego, 
a w podobnej sytuacji, jak wynika z do-
niesień prasowych, znalazło się kil-
kudziesięciu zamawiających na Śląsku 
i około setki w Polsce”.

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój  

Problemy z przetargiem na DGP

Fot. UM Jastrzębie-Zdrój  
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Panie przewodniczący, czym zajmuje się 
Społeczna Komisja Mieszkaniowa?

Jesteśmy ciałem ustawodawczym, którego zada-
niem jest sprawowanie kontroli nad przydziałami 
lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu 
miasta oraz opiniujemy  wnioski osób ubiegających 
się o przydział lokalu komunalnego lub socjalnego. 

Jak duży jest zasób lokali 
należących do miasta?

Gmina posiada 1204 mieszkania komunalne i 362 
mieszkania socjalne. 

Jaka jest różnica pomiędzy mieszkaniem 
komunalnym, a socjalnym?

Różnica ta wskazana jest bezpośrednio w przepi-
sach. Lokal socjalny charakteryzuje się obniżonym 
standardem technicznym oraz wysokością czynszu 
natomiast umowy zwiera się na dwa lata.

Kto może ubiegać się o tego typu lokale?
Mieszkańcy Jastrzębia spełniający odpowiednie kry-
teria. Chodzi tutaj głównie o dochody. W przypadku 
lokalu komunalnego to ich średnia (za ostatnie trzy 
miesiące) nie może przekroczyć 150 proc. najniższej 
emerytury w kraju (osoby samotne) i 100 proc. dla 
rodzin. Co do lokali socjalnych, to obowiązują bar-
dziej rygorystyczne kryteria – 75 proc. dla osób sa-
motnych i 50 proc. w przypadku rodzin, w przelicze-
niu na jedną osobę. 

Są jeszcze jakieś inne przesłanki, 
które decydują o przydziale lokalu?

Komisja w razie wątpliwości odbywa wizję lokalną 
i sprawdza w jakich warunkach mieszkają osoby 
ubiegające się o lokal. Pamiętam jak mieszkanie M-3 
zamieszkiwało 11 osób. Innym razem widziałem, jak 
dziecko odrabiało lekcje na muszli klozetowej. Czę-
sto warunki, w jakich znajdują się jastrzębianie są 
bardzo trudne. 

Czy każdy uprawniony od razu 
otrzymuje mieszkanie?

Zauważyłem mamy ograniczoną ilość lokali, na-
tomiast to pytanie należy kierować do Prezydenta 
Miasta.

Czyli, w przypadku braku lokalu, 
muszą czekać aż mieszkanie się zwolni, 
a to może potrwać długo?

Niestety i z takimi przypadkami mamy do czynienia. 
Mieszkania odzyskiwane są po opuszczeniu ich przez 
dotychczasowych lokatorów, np. po eksmisji, w prz-
padku śmierci lokatora itp.

Czy osoba otrzymująca mieszkanie 
miejskie otrzymuje je wyremontowane?

Tak we wszystkich mieszkaniach przekazywanych 
do zasiedlenia przez MZN przeprowadzane są grun-
towne remonty.

Ile przydzieliliście mieszkań 
w 2011 roku?

SKM zaopiniowała pozytywnie jeśli chodzi o lokale 
socjalne 18, w tym 12 dla osób z wyrokiem eksmisyj-
nym z ich dotychczasowego miejsca zamieszkania, 
6 z powodu wykwaterowania z budynku przy ul. Ga-
garina w związku z jego remontem. 7 wnioskodaw-
com zaopiniowano pozytywnie lokal komunalny. 

Miasto musi płacić z tytułu 
niezapewnienia lokalu ludziom 
z wyrokami eksmisyjnymi?

Tak i to, na przykład, 1 mln 350 tys. zł tylko w roku 
ubiegłym. Płacimy spółdzielniom mieszkaniowym 
wysokość czynszu, z którym zalegają te osoby. 

Za ile osób miasto musi płacić 
czynsz spółdzielniom?

310 osób z wyrokiem o eksmisji i prawem do przy-
znania lokalu socjalnego.

Jak długo osoby z wyrokami 
eksmisyjnymi czekają na lokal socjalny?

Z tym różnie bywa. Zdarzają się nawet przypadki, 
kiedy lokator czeka na mieszkanie socjalne od 1990 
roku. 

Co jest lepsze płacenie tych kwot, 
czy budowa nowych mieszkań?

Budowa nowych mieszkań jest lepszym rozwiąza-
niem. Co roku płacimy niemałe kwoty i nic z tego nie 
mamy. A tak wzrósłby zasób mieszkaniowy gminy

 i tym samym więcej potrzebujących mogłoby otrzy-
mać mieszkanie. Jednak musimy pamiętać, że wzro-
słyby również wydatki związane z eksploatacją bu-
dynków czy wydatki na opłaty za media i stąd decy-
zja nie jest jednoznaczna.

A co z zarzutami o tworzenie 
w ten sposób gett w mieście?

Nie ma złotego środka na tworzenie mieszkań so-
cjalnych w miastach. Rozważana jest możliwość 
przekwalifikowania pojedynczych lokali w zasobach 
komunalnych po to aby nie tworzyć takich miejsc. 
Nie chcemy tworzyć gett w mieście.

Widzi Pan jakąś szansę dla osób, 
które czekają na mieszkanie?

Tak, do końca 2013  miasto odda 120 nowych mie-
szkań socjalnych przy ul. Gagarina. Lokale te są no-
we, przestronne i skierujemy tam osoby, które na-
prawdę zasługują na godne mieszkanie, a którym po 
prostu w życiu się nie udało. Chcemy dać im drugą 
szansę. Mieszkania, które opuszczą, są na ogół 
o niższym standardzie, zostaną zasiedlone przez 
osoby, które posiadają wyroki o eksmisję.

Czy Ci ludzie zasługują 
na takie otoczenie?

Myślę, że każdy człowiek zasługuje na to by godnie 
żyć ale nie mamy wpływu na to jak wykorzysta i czy 
będzie szanował to co otrzyma. 

120 dodatkowych mieszkań to nie dużo, 
jak na miasto naszej wielkości?

Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Jednak od czegoś 
trzeba zacząć. Ta liczba, może w ograniczonym za-
kresie, ale jednak w niewielkim stopniu przyczyni się 
do „rozładowania” problemu. 

Czy te 120 mieszkań to jednorazowy 
„wyczyn” miasta, czy przewiduje się 
budowę nowych lokali?

Potrzeby miasta w tym zakresie są ogromne więc nie 
możemy dopuścić do sytuacji, że to będzie jedno-
razowy ,,wyczyn’’ Ponadto pamiętajmy, że na ukoń-
czeniu jest Noclegownia i tam będzie można umie-
ścić do 26 osób bezdomnych.

Czy miasto ma jakąś długofalową 
politykę mieszkaniową?

Moim zdaniem dobrze byłoby opracować strategię 
na jakieś 10-15 lat i ją konsekwentnie realizować. 
Póki co mamy do czynienia raczej z działaniami do-
raźnymi zgodnie z wieloletnim programem gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem gminy. Wynika 
to również z braku polityki państwa w tym temacie.

Osoby korzystające z miejskich 
mieszkań wywiązują się z płatności 
za ich użytkowanie?

Z tym różnie bywa. Jednak liczby, które ilustrują to 
zjawisko są zatrważające. Zaległości z tytułu wynaj-
mu mieszkań wraz z odsetkami wynoszą ok. 8,5 mln. 

Jak zamierzacie przeciwdziałać 
takim zachowaniom?

Lokatorzy, którzy regularnie płacą za mieszkania 
zostaną przeniesieni do lokali o wyższym standar-
dzie (wspomniane już nowe mieszkania przy ul. Ga-
garina). Reszta być może trafi do tzw. mieszkań 
o zdecydowanie niższym standardzie., np. na ulicę 
Pszczyńską tzw. Manhattan. Muszą powstać pomie-
szczenia tymczasowe.

A są takie, gdzie się znajdują?
W chwili obecnej nie ma. Myślę, że w 2012 roku Pre-
zydent Miasta oraz Rada Miasta zajmie się tym 
tematem aktualizując Uchwałę dotyczącą Wielolet-
niego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Gminy.

Mieszkańcy, którzy nie płacą nie mają 
na to środków?

Zdziwilibyście się państwo, że zdarza się, że nie-
którzy z nich mają nawet pracę, na przykład za gra-
nicą. Część z nich woli jednak swoje pieniądze prze-
znaczyć na np., alkohol. Tak, że nie zawsze są to lu-
dzie pozbawieni środków do życia. 

Zdarzają się dewastacje budynków 
przez ich lokatorów?

Niestety tak. Nie można generalizować, ale niektóre 
bloki i mieszkania są w opłakanym stanie. Część lok-
atorów nie potrafi szanować tego, co ma. Jest to tym 
bardziej bolesne, bo to przecież mienie miasta. Cóż, 
w takich przypadkach liczymy na zdecydowane dzia-
łania policji i straży miejskiej, polegające na wykry-
ciu sprawców i pociągnięciu ich do odpowiedzial-
ności. 

Niedawno głośno było o nielegalnym 
podnajmowaniu mieszkań?

Tak, u nas niestety mamy do czynienia z takim pro-
cederem. Jest to oczywiście nielegalne. Mieszkanie 
należy do miasta, a nie do osiągania z niego doda-
tkowych dochodów. Poza tym wielu czeka na lokal 
i jeśli ktoś go nie potrzebuje, powinien się z niego 
wyprowadzić. 

Czy Komisja zamierza przeciwdziałać 
temu zjawisku?

Niedawno zgłosiłem propozycję kontroli w mie-
szkaniach, aby wiedzieć, kto rzeczywiście je zajmu-
je. Jednak otrzymana ostatnio opinia prawna nie na-
pawa optymizmem. W najbliższym czasie doprowa-
dzimy do spotkania z przedstawicielami Straży Miej-
skiej, Policji, MZN, Wydział Gospodarki Mieszkanio-
wej Urzędu Miasta w celu opracowania zasad doty-
czących kontroli lokali.

A co Pan sądzi o sprzedaży mieszkań 
komunalnych i to z wysoką bonifikatą?

Zdecydowanie jestem przeciwny. To jest majątek 
gminy i nie należy się go wyzbywać. Te mieszkania 
są na wagę złota dla potrzebujących, a nie na han-
del. Zdarza się, że dochodzi do handlu tymi mieszka-
niami na wtórnym rynku. Korzyść odnoszą wówczas 
tylko nieuczciwi lokatorzy, którzy dorobili się na mie-
niu gminy.

Czy wówczas sprzedający mieszkanie 
musieli zwrócić bonifikatę?

Tak, ponieważ nie dochowali warunków, na jakich 
lokal został im sprzedany. Nie zachowali odpowied-
niej karencji pomiędzy zakupem, a ponowna sprze-
dażą. Takie zachowania są złamaniem ustawy o gos-
podarce nieruchomościami.

Reasumując powyższe chciałbym poinformo-
wać, że na Sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia zło-
żyłem sprawozdanie z działalności Społecznej Ko-
misji Mieszkaniowej z którego powinny być wycią-
gnięte przez pana prezydenta miasta oraz radnych 
Rady Miasta stosowne wnioski.

“Manhattan” Fot. Łukasz Prylak
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auczyciele są jedną z nielicznych grup 
zawodowych, którzy korzystają z rocznego N urlopu zdrowotnego dla podratowania zdro-

wia. Prawo takie wynika z Karty Nauczyciela (KN), 
a dokładnie z art. 73. O tym, czy pedagog otrzyma 
taki urlop decyduje jednoosobowo lekarz, który 
uzna czy na niego „zasługuje”. Z takim orzeczeniem 
chory wędruje do dyrektora szkoły, który na ogół je 
uznaje i udziela nauczycielowi urlopu. W czasie, 
kiedy przebywa on na tym świadczeniu zdrowotnym 
otrzymuje pełne wynagrodzenie wraz ze wszystkimi 
świadczeniami typu: trzynasta pensja, świadczenie 
urlopowe, korzysta również z funduszu socjalnego, 
tak jak jego pracujący koledzy. A to wszystko kosz-
tuje. Dyrektor musi jeszcze zapewnić zastępstwa 
w klasach, w których uczył nieobecny. Finansowo 
wygląda to tak, że or-
gan prowadzący szko-
łę, w naszym przypad-
ku Urząd Miasta, płaci 
podwójnie i za urlop, 
i za zastępstwo, które 
musi być zabezpieczo-
ne. Ktoś przecież musi 
uczyć. 

I tu pojawia się 
problem, chociaż for-
malnie wszystko jest 
w porządku. Pieniędzy 
musi bowiem wystar-
czyć i na pensje nie-
obecnych, i dla ich za-
stępców. Z tym poradzić musi sobie skarbnik i zna-
leźć pieniądze. A problem z roku na rok narasta, 
o czym świadczą dane: W 2008 r. urlopy zdrowotne 
nauczycieli kosztowały budżet 920 tys. zł, w 2010 – 
1 mln 790 tys. zł, a w 2011 – 2 mln 300 tys. zł. Widać 
z tego, że chociaż uczniów ubywa, to nauczyciele 
bardziej podupadają na zdrowiu. 

Prezydent Marian Janecki zaczął się nawet za-
stanawiać, co stało się powodem wzmożonej za-
chorowalności akurat wśród tej grupy zawodowej? 
Czy chodzi o rzeczywiste przesłanki medyczne, 
a może jakieś inne? Prezydent postanowił wysłać do 
szkół pismo, w którym zobowiązał dyrektorów szkół 
do tego, aby za każdym razem odwoływali się od 
orzeczenia lekarskiego przyznającego taki urlop do 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kato-
wicach. Decyzja prezydenta wywołała prawdziwą 
burzę nie tylko na Komisji Edukacji Rady Miasta, ale 
również w środowisku nauczycielskim. Cześć peda-
gogów uznała, że jest to zamach na ich prawa, gwa-
rantowane ustawą. 

A jak do tej sytuacji odnieśli się radni - nauczy-
ciele? W końcu na 23 radnych jest ich aż 7. Iwona 
Rosińska (WS) mówiła o prawach nauczycieli do 
tych urlopów, ale zwróciła uwagę na możliwe 
nadużycia i zasadność kontroli przynajmniej części 
z orzeczeń lekarskich. Bernadeta Magiera (WS) 
wskazywała na ograniczone możliwości budżetu 

miasta i uznała za konieczne przyjrzenie się temu 
problemowi. Uznała za słuszne kontrole przydziału 
urlopów, w przypadku osób, które chciałyby nagiąć 
przysługujące im uprawnienia. Natomiast Elżbieta 
Siwiec (P0) zdecydowanie wystąpiła w obronie 
uprawnień nauczycielskich, a pismo prezydenta uz-
nała za nadinterpretację obowiązujących przepisów, 
zarzuty o wykorzystywanie zapisów KN przez na-
uczycieli - za bezpodstawne. Alina Chojecka (P0) 
stwierdziła, że przebieg leczenie danej osoby można 
skontrolować. Podkreśliła również odpowiedzialność 
nauczycieli, którzy decydują się na skorzystanie 
z przysługujących im praw. Wskazała również na niż 
demograficzny, jako możliwy powód wzrostu liczby 
urlopów zdrowotnych tej grupy zawodowej w na-
szym mieście. Salomonowe wyjście z sytuacji usiło-

wała znaleźć Anna To-
borowicz (WS), prze-
wodnicząca Komisji 
Edukacji. Z jednej 
strony podkreślała 
prawa pedagogów 
gwarantowane KN, 
z drugiej zwracała 
uwagę na problem dla 
budżetu miasta, jaki 
się z tym wiąże. 

  Podczas omawiania 
tego tematu w Radzie 
Miasta nieoficjalnie 
mówiono, że wzrost  
liczby urlopów na-

uczycielskich jest próbą obrony przed niżem demo-
graficznym w szkołach. „Nauczyciele ratują się, jak 
potrafią. Nie ma godzin dla wszystkich, to wybierają 
takie działania” - mówiono między innymi. „Jest to 
problem dla budżetu, ale co mają zrobić? Utrata 
pracy jest tragedią dla każdego człowieka i w tym 
sensie rozumiem ich działania” – inny głos. „Jest źle, 
dzieci coraz mniej, pracy nie ma. Sytuacja powoli 
robi się trudna” – inna wypowiedź. Ale zdarzały się 
też i inne komentarze, jak na przykład: „Nikomu nie 
jest łatwo. Najlepiej żyć z pieniędzy budżetowych 
i ciągle wołać, że mało. Wielu ludzi innych zawodów 
traci pracę, a nie mają rocznych urlopów, i co ich też 
mamy wziąć na garnuszek miasta?” Niektórzy urzę-
dnicy wspominali nawet o jakiejś epidemii, która za-
tacza coraz szersze kręgi wśród jastrzębskiego gro-
na pedagogicznego. 

Jak podkreślali wszyscy rozmówcy urlopy zdro-
wotne dla pedagogów wynikają z Karty Nauczyciela 
 nikt nie zamierza likwidować tego przywileju. Cho-
dzi tylko o to, aby uzyskiwały je osoby z realnymi, 
a nie naciąganymi, na przykład „niżowymi”, prze-
słankami medycznymi. Bo jak zauważył prezydent 
Marian Janecki, notabene nauczyciel z zawodu, „Coś 
tu jest nie tak”.

Kupon obowiązuje w lokalu i na dowóz    Da Grasso Jastrzębie-Zdrój

Kupon obowiązuje w lokalu i na dowóz    Da Grasso Jastrzębie-Zdrój
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 odernizację, a właściwie budowę hali wi-
dowiskowo-sportowej przy ul. Leśnej bez M przesady można nazwać, jak na warunki 

miejskie, potężną inwestycją. I to ze względów 
technicznych, jak i finansowych. Całość kosztowała 
ok. 32,5 mln zł, w tym 11,32 mln zł udało się pozy-
skać z Unii Europejskiej. Hala została uroczyście ot-
warta w ubiegłym roku, aby jednak móc oficjalnie 
zakończyć to zadanie, trzeba rozliczyć z się z prawi-
dłowości wykonania przedsięwzięcia, również pod 
względem formalnym. 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskie-
go, za pośrednictwem którego przyznawana jest 
dotacja europejska, przeprowadził w dniach 23-24 
marca 2011 r. kontrolę prawidłowości przetargu, 
zorganizowanego na modernizację hali przez ja-
strzębski magistrat. Jej wyniki nie były całkiem 
pomyślne dla Jastrzębia, bowiem wynika z nich, że 
dopuszczono się pewnych nieprawidłowości.
 

Kontrolujący doszli do przekonania, że urzę-
dnicy w Jastrzębiu złamali jeden z artykułów Ustawy 
prawo o zamówieniach publicznych (art. 38), co 
miało przekładać się na nierówne traktowanie firm 
ubiegających się o otrzymanie intratnego zlecenia. 
A chodziło o to, że magistrat przedłużył o 7 dni ter-
min składania ofert, ponieważ - jak tłumaczy - wpły-
nęła duża ilość pytań na temat tej inwestycji, od po-
tencjalnych wykonawców. Informacja o wydłużeniu 
terminu na złożenie ofert została umieszczona 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
która znajdowała się na stronie internetowej miasta. 
Natomiast niezaktualizowano treści innego doku-
mentu - ogłoszenia o zamówieniu publicznym i,

zdaniem Urzędu Marszałkowskiego, jest to złamanie 
prawa o zamówieniach publicznych (nierówne tra-
ktowanie stron).

Jastrzębski Urząd Miasta tłumaczy, że w mo-
mencie trwania przetargu obowiązywały niejedno-
znaczne przepisy na temat obowiązku zmiany ogło-
szenia. Uzasadniając brak potrzeby zmiany ogło-
szenia, Urząd powołuje się na art. 38, ust. 6 Ustawy 
o zamówieniach publicznych: „Jeżeli w wyniku zmia-
ny treści specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach zamawiający prze-
dłuża termin ofert i informuje o tym wykonawców, 
którym przekazano specyfikację istotnych warun-
ków oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia jest dostępna na 
stronie internetowej”. Przy czym rzecznik Urzędu 
Miasta Katarzyna Wołczańska z całą mocą podkre-
śliła, że przesunięcie terminu na złożenie ofert „było 
wynikiem tylko i wyłącznie dużej ilości zapytań, któ-
re wpłynęły od wykonawców zainteresowanych 
przetargiem” i w konsekwencji koniecznością odpo-
wiedzi na nie przez urzędników. Może wskazywać to 
na złożoność zadania lub, że specyfikacja warunków 
zamówienia nie była odpowiednio precyzyjna i je-
dnoznaczna, albo jedno i drugie. Ale przecież z para-
grafu 38 wyraźnie wynika, że wydłużenie czasu na 
złożenie ofert może nastąpić w przypadku zmiany 
istotnych warunków zamówienia, które  z kolei wy-
muszają zmiany w ofertach i ten czas jest potrzebny 
oferentom na ich dokonanie, a nie urzędnikom na 
odpowiedzi. Samo przesunięcie terminu składania 
ofert nie wymusza potrzeby ich zmiany. A więc 

wygląda na to, że wskazany paragraf nie uzasadnia 
potrzeby przesunięcia tego terminu. Komu zatem to 
przesunięcie było potrzebne? Oferentom czy urzęd-
nikom?

Poza tym zdaniem rzecznik UM zmiany w spe-
cyfikacji przetargowej „nie miały bezpośredniego 
przełożenia na treść ogłoszenia”. Uważa ona, że 
„wykonawcy przygotowują ofertę nie na bazie sa-
mego ogłoszenia o zamówieniu, ale muszą szczegó-
łowo przeanalizować treść specyfikacji zamówie-
nia”. Innym jeszcze argumentem podnoszonym 
przez Urząd Miasta jest to, że w czasie tylko przedłu-
żonego terminu składania ofert, w tym przypadku 
tylko o 7 dni, bardzo trudne byłoby przygotowanie 
przez przedsiębiorców swojej propozycji na inwe-
stycję opiewającą na pond 30 mln zł. Jednak nie da 
się wykluczyć, że w tym dodatkowym czasie jakiejś 
firmie lub konsorcjum udałoby się dopiąć na ostatni 
„guzik” swoją ofertę, uczynić ją bardziej konkuren-
cyjną lub w ogóle ją złożyć, co w krótszym byłoby 
trudniejsze.
 

Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju nie zgodził 
się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez 
Urząd Marszałkowski w Katowicach. Obydwie insty-
tucje wymieniły się opiniami prawnymi, które wska-
zują na słuszność ich stanowisk i zostały przy swoim. 
Do tego sporu dołączy trzeci gracz, który przyjmie 
rolę arbitra, ponieważ Zarząd Województwa Ślą-
skiego poinformował, że wystąpi do Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych z prośbą o przeprowadzenie 
kontroli przetargu na halę. Sprawa ma zostać wyja-
śniona do dnia 5 marca 2012 r. 

Spór, jaki trwa pomiędzy Urzędem Miasta 
w Jastrzębiu, a Urzędem Marszałkowskim w Kato-
wicach nie jest tylko polemiką czysto teoretyczną, 
gdyż pociąga za sobą ewentualne niekorzystne sku-
tki finansowe dla naszego miasta. Jastrzębie czeka 
na przelew ostatniej transzy dofinansowania tej in-
westycji, która wynosi 725 tys. zł. Jednak negaty-
wne skutki kontroli przekładają się na zmniejszenie 
jej o ponad 394 tys. zł, czyli 5 proc. wartości całego 
dofinansowania. Na co, jak dotychczas, urzędnicy 
z naszego miasta nie chcą przystać, są nawet gotowi 
przed sądem dochodzić słuszności swoich argumen-
tów. 

Urząd Marszałkowski poinformował, że już 
wcześniej potrącił miastu  środki z  dwóch transz 
dofinansowania tego zadania na łączną sumę 260 
tys. zł. Miało  to być związane z nieuznaniem części 
wydatków, jakich dokonał Urząd Miasta, za kwali-
fikowane, czyli określone wcześniej przez Urząd 
Marszałkowski. Natomiast Urząd Miasta przyznaje 
się tylko do sumy ok. 105 tys. zł. Jakby nie było oby-
dwie sumy nie są banalne w świetle wydatków mia-
sta.

Zamieszanie, a raczej spór, w jakim od kwie-
tnia tkwi Urząd Miasta i Urząd Marszałkowski od-
bywał się w dwustronnej dyskusji. Prezydent Marian 
Janecki nie uznał za potrzebne poinformowanie rad-
nych o tej sprawie. Wprawdzie urzędnicy wskazują, 
że w internetowym Biurze Informacji Publicznej 
znajdowały się stosowne wpisy, opublikowane 20 
grudnia 2011, czyli po dziewięciu miesiącach od 
chwili wystąpienia całej sytuacji. Trudno jednak  
oczekiwać, że ktokolwiek będzie codziennie śledził 
wszystkie wpisy zamieszczane w BIP-ie. Sami radni, 
na czele z przewodniczącym Rady Miasta Tade-
uszem Sławikiem, byli zaskoczeni problemem z rozli-
czeniem modernizacji hali, o której dowiedzieli się 
z mediów, ponieważ sprawa ta nie była poruszana, 
ani podczas sesji, ani na żadnej komisji. Tym bar-
dziej więc dziwne jest to, że prezydent, który składa 
przecież co miesiąc, na sesji, informacje ze swojej 
działalności i sprawach miasta, nie poruszył tej spra-
wy. Za to można było dowiedzieć się od niego, w ja-
kich wystawach i uroczystościach bierze udział. 
A może kwota prawie 400 tys. zł nie jest tak zna-
cząca dla budżetu miasta?

Wygląda na to, że na werdykt w tej sprawie, 
który wyda Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 
trzeba będzie jeszcze poczekać. W skrajnym przy-
padku sprawa może się jeszcze później ciągnąć 
w sądach. Obecnie Urząd Miasta zwrócił się do Urzę-
du Marszałkowskiego o wypłatę ostatniej transzy 
dotacji, wynoszącej ponad 750 tys. zł. Aby móc ot-
rzymać te pieniądze konieczna jest jeszcze kontrola 
końcowa na zakończenie projektu. Jeśli wypadnie 
pozytywnie środki trafią do Jastrzębia, jeśli nie - 
wówczas Urząd Marszałkowski dokona dalszych 
potrąceń z tej kwoty. 

Trudno teraz orzekać, kto ma rację. 
Jednak bezsprzeczne jest to, że na urzędnikach 
organizujących przetarg spoczywa szczególna dba-
łość o przestrzeganie wymogów formalnych pod-
czas jego przeprowadzania, bo pociąga to za sobą 
poważne skutki finansowe dla miasta. Nie powinno 
też być dla nich nowością, że Urząd Marszałkowski, 
który kontroluje wydatkowanie przyznanych dotacji 
czyni to ze szczególną skrupulatnością i przenikli-
wością. Bo przecież tam, gdzie przepisy są niejedno-
znaczne, to może warto zasięgnąć przed ich inter-
pretacją opinii jednostek nadzorujących, a nie póź-
niej wdawać się w wątpliwe spory. Tym bardziej, że 
nie pierwszy to przypadek, kiedy decyzje jastrzęb-
skiego samorządu są kwestionowane przez instytu-
cje nadzorujące.  A podnoszenie na duchu za pomo-
cą stwierdzeń, że inni mają się jeszcze gorzej, nie 
jest żadną satysfakcją. 

Fot. Łukasz Parylak
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P
o chwili już wspinam się na drugie piętro. 
Kolejny policjant. I raz jeszcze tłumaczę 
powody, dla których postanowiłem spędzić 

najbliższe sześć godzin w policyjnym radiowozie. Na 
biurku ląduje kubek parującej kawy. Zaczynam chci-
wie pić gorący napój. Towarzystwa dotrzymuje mi 
policjantka, która jako jedna z niewielu tej nocy bę-
dzie pełnić honory na miejscu. W tym samym czasie 
odbywa się odprawa dla policjantów pionu prewen-
cji. Pytam moją rozmówczynię o uroki pracy w poli-
cji. Uśmiecha się, a ja żałuję, że nie ugryzłem się 
wcześniej w język. W odpowiedzi słyszę, że klucz do 
sukcesu tkwi tutaj – i nie jest to cytat z podręcznika 
marketingu – w skutecznym zarządzaniu swoim cza-
sem. Żadne tam spektakularne śledztwa, serie z Ka-
łasznikowa czy inne obrazki rodem z filmów sensa-
cyjnych. 

Już po odprawie. Obok „mojego” kubka ląduje 
oświadczenie. Czytam je z rosnącym przerażeniem. 
Okazuje się, że będę uczestniczył w patrolu na wła-
sne ryzyko. W pierwszym odruchu chcę uciekać, 
gdzie pieprz rośnie. Ostatecznie zwycięża repor-
terski obowiązek. Zostaję. W asyście dwóch funkcjo-
nariuszy wychodzę przed komendę. Wprost w obję-
cia arktycznego mrozu. Oczekując na radiowóz przy-
glądam się dyskretnie dwóm policjantkom. Młode 
dziewczyny wsiadają do swojego Ducato. Czy mogą 
liczyć na taryfę ulgową w czasie interwencji? Mój 
„przewodnik” sprowadza mnie na ziemię: „Albo na-
dają się do tego zawodu, albo nie. Na miejsce każdej 
z nich czeka po siedemnastu kandydatów”.

Pod „gubernię” zajeżdża nieoznakowany radio-
wóz. Pakuję się do środka i czekam, aż kierowca 
włączy ogrzewanie. Samochód rusza z miejsca, ja 
zaś zaczynam powoli odtajać. Nie zadaję zbędnych 
pytań, żeby nie wyjść na ostatniego ignoranta. Roz-
glądam się tylko wokół siebie. Miasto sprawia wra-
żenie wyludnionego. W pewnym momencie zrównu-
jemy się z autem, którego kierowca nieopatrznie 
przytrzasnął na zewnątrz niewielki plecak. Wygląda 
to tak, jakby wietrzył jego zawartość w trakcie jazdy. 
Zatrzymujemy pechowca i „oświecamy” go w tema-
cie. „Matko Boska! Matko Boska!” – powtarza jak 
mantrę. Chyba nawet nie zdążył podziękować.

Pierwsze godziny patrolu mijają nad wyraz spo-
kojnie. Nawet policyjne radio milczy jak zaklęte. 
Dopiero po jakimś czasie pojawia się informacja 
o pierwszej „domówce”. Dla niewtajemniczonych – 
chodzi o interwencję domową. W chwilę potem pod 
wskazany adres udają się „dziewczyny” z Ducato. 
Niezrażony pierwszą próbą kontynuuję wątek do-
mniemanych uroków pracy w policji. I znowu zali-
czam twarde lądowanie. Chociażby taka dochodze-
niówka. W praktyce – babranie się w brudach tego 
miasta. „W kloace?” – dopytuję. Mój rozmówca kiwa 
twierdząco głową. Na to, żeby zapytać, co tak napra-
wdę trzyma go w tej robocie, brakuje mi już odwagi. 
Wysilam wzrok. Przez zaszronioną szybę orientuję 
się, że jesteśmy w jednej z peryferyjnych dzielnic 
Jastrzębia-Zdroju. W tej samej chwili uwagę poli-
cjantów przykuwa stojący na parkingu samochód. 
W środku dwie osoby. Funkcjonariusze przystępują 
do rutynowych działań. Jeden legitymuje amatorów 
nocnych pogaduszek, drugi – asekuruje go. Okazuje 
się, że to dwa gruchające gołąbki. Najwyraźniej po-
krzyżowaliśmy im szyki, bo odjeżdżają jak niepyszni. 
My także postanawiamy zmienić sektor.

Kolejny „nius” w eterze. I druga tego wieczoru 
„domówka”. Tym razem relacja oficera dyżurnego 
brzmi dramatycznie: kobiecy głos w słuchawce za-
głuszany odgłosami rodzinnej awantury... W pew-
nym momencie rozmowa urywa się, wcześniej jed-
nak pada nazwa ulicy i numer mieszkania. Szybko 
okazuje się, że pod tym adresem podobne awantury 
to już tradycja. Pytaniem pozostaje, czy ich prowo-
dyra można nazwać tradycjonalistą? Moi towarzysze 
w patrolowej niedoli przyznają mi rację, że to ryzy-
kowna teza.

Jeszcze dwie godziny i wybije północ. Podobnie 
jak Kopciuszek obiecałem, że do 24-tej w radiowozie 
nie będzie już po mnie śladu. Nagle pada hasło „blo-
kersi”. Podobno jest zgłoszenie o grupie młodych 
ludzi. Podobno zakłócają ciszę nocną. Podobno 
przekazują sobie z rąk do rąk tajemnicze worki. Uda-
jemy się na miejsce. W kilka samochodów. Trzeba 
sprawdzić te wszystkie „podobno”. Obstawiamy blok 
z dwu stron. Najpierw rozpoznanie terenu przez poli-
cjantów po cywilnemu. Potem do akcji wkraczają 
„moi” funkcjonariusze. Ja tuż za nimi jak cień. Wpa-
damy do jednej z klatek schodowych, co prawda bez 
okrzyku: „Policja!!! Na ziemię!!!”, ale i tak robimy 
wrażenie na trójce młodych ludzi. Po wylegitymo-
waniu ich okazuje się, że mieszkają w tym bloku. Po 
workach też nie ma żadnego śladu.

W drodze powrotnej „zaliczamy” mały pokaz 
siły. Zajeżdżamy pod dwa modne lokale. Kilkunastu 
młodych ludzi – i w mundurach, i po cywilnemu – 
wysiada z radiowozów. Śmieją się. Z ich ust buchają 
kłęby pary. Psy? Może i psy. Skoro ktoś tak bardzo 
upiera się przy tej nomenklaturze...

Zegar przy alei Piłsudskiego. Godzina 23.00. 
Temperatura powietrza: - 14 stopni Celsjusza. Wra-
camy na komendę. Po drodze jeszcze jeden komu-
nikat. Tym razem o zakończonych czynnościach 
w sprawie kradzieży w supermarkecie. Jak się póź-
niej okaże, jej sprawca pozwolił sobie na małą 
ekstrawagancję i zapalił „fajkę” w radiowozie. Nie-
wykluczone, że konfrontacja z jedną z policjantek 
przyśpieszyła jego walkę z nałogiem. Wreszcie jes-
teśmy na miejscu. Fala ciepła. Błogostan. Znowu 
wdrapuję się na drugie piętro. Tym razem jednak nie 
decyduję się na kawę. Stawiam na zieloną herbatę. 
Jak przekonują mnie moi „aniołowie stróże”, jest bo-
gatym źródłem antyoksydantów. To podobno waż-
ne. Powoli „sączy się” między nami dialog. Temat 
toczonych rozmów jest przypadkowy. Obowiązuje 
zasada, żeby nie „nawijać” o pracy, jeśli nie ma takiej 
potrzeby. Dopiero pod koniec przerwy ktoś rzuca, że 
to wyjątkowo spokojny piątek. Wydaje się, że po-
czątek ferii przegrał w konfrontacji z arktycznym wy-
żem. 

I znowu jesteśmy na dole. Jeszcze mała rundka 
po mieście, które zaczyna sprawiać wrażenie wyku-
tego w marmurze. No chyba że to tylko złudzenie. 
Jedno jest pewne: kiedy położę się spać, kilka patroli 
nadal będzie przemierzać miasto wszerz i wzdłuż. 
Wiem, zabrzmiało patetycznie. Ale czy przypadkiem 
nie miało tak zabrzmieć?

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. podała do 
wiadomości wyliczenia na temat wysokości średniej 
płacy miesięcznej w 2011r. i przyrostu wynagrodzeń 
w latach 2000–2011. Pracownik JSW zarabiał w 
2011 r. średnio 7505,39 zł brutto miesięcznie (łącz-
nie z wszelkiego rodzaju nagrodami rocznymi i pre-
miami), podczas gdy przeciętne wynagrodzenie bru-
tto w sektorze przedsiębiorstw (bez nagród z zysku) 
wyniosło w 2011 r., wg danych GUS, 3597,87 zł. Oz-
nacza to, że średnia płaca w JSW jest ponad dwu-
krotnie wyższa niż przeciętne wynagrodzenie w sek-
torze przedsiębiorstw.

Jak wyliczyła Spółka, od 2000 r. pensje w JSW 
wzrosły o ponad 125%. W latach 2000–2011 płace 
zwiększały się średnio o 7,6% rocznie, czyli znacznie 
powyżej inflacji, która wyniosła w tym okresie śre-
dnio 3,5% rocznie. Wielokrotnie wzrost płac był 
w JSW wyższy niż ustalony przez Komisję Trójstron-
ną lub Radę Ministrów.

Znaczący przyrost wskaźnika płac nastąpił 
w 2011 r. i był efektem realizacji porozumienia ze 
stroną społeczną, które objęło m.in. wypłatę praco-
wnikom premii jednorazowej. Na ten cel spółka 
wydała 26 mln zł. Na wyższy wskaźnik płac w 2011 r. 
wpłynęło również wprowadzenie nowych tabeli sta-

wek płac zasadniczych (wyższych o 5,5%), a także 
ujednolicenie deputatu węglowego do 8 ton dla 
wszystkich pracowników oraz przekroczenie limitu 
dniówek w soboty i niedziele. W 2011 r. pensje bru-
tto wzrosły w stosunku do poprzedniego roku 
o 10,7% przy inflacji na poziomie 4,3%. Pracownicy 
JSW otrzymali też 10-letnie gwarancje zatrudnienia.

"W 2012 r. fundusz płac wzrośnie w JSW o war-
tość inflacji. Zarobki w JSW już dziś są jednymi z naj-
wyższych w branży, jesteśmy największym i cenio-
nym pracodawcą w regionie" 
– mówi Jarosław Zagórowski, Prezes Zarządu JSW. " 
“Pracujemy też nad nowym systemem motywacyj-
nym dla naszych pracowników. Naszym celem jest 
zwiększenie efektywności pracy, bo przy kosztach 
osobowych na poziomie 50% i możliwych spadkach 
cen węgla, kluczowy dla wartości Spółki jest właśnie 
wzrost wydajności. Przeciętne zatrudnienie w 2011 
roku kształtowało się na poziomie 22 705 osób i jest 
niemal identyczne jak w 2000 r. Po spadku liczby 
pracowników w latach 2003–2007, wzrost zatru-
dnienia nastąpił w 2008 r. Wynikał przede wszystkim 
z włączenia w struktury JSW Kopalni Węgla Kamien-
nego „Budryk”. W nadchodzących latach Zarząd JSW 
planuje utrzymać zatrudnienie na obecnym pozio-
mie".

P
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Wysokie płace w JSW

Fot. JSW

Kierowców, którzy 26 stycznia, ranem zamie-
rzali przejechać al. Piłsudskiego spotkała niemiła 
niespodzianka. I to podwójna, bo dotyczyło zarówno 
samochodów jadących w kierunku centrum miasta, 
jaki i tych zmierzających do Katowic. A to wszystko 
za sprawą kolizji drogowej, dla której scenografią 
stała się właśnie główna arteria Jastrzębia-Zdroju. 
Jak poinformowała mł. asp. Inez Biernacka: 
„Dzisiaj tuż po godzinie 7.00 na al. Piłsudskiego 
przewrócił się samochód dostawczy. Pojazd zablo-

kował dwa pasy ruchu w kierunku centrum miasta. 
W tej chwili na al. Piłsudskiego na wysokości Gwarka 
zablokowane są oba pasy ruchu w kierunku centrum 
miasta. Zaś ruch w kierunku Katowic odbywa się jed-
nym pasem”. Pani rzecznik dodała, że kierowca fe-
ralnej ciężarówki z ogólnymi potłuczeniami został 
przewieziony do szpitala. Udało się także usunąć 
zalegający na drodze samochód. Policja jak na razie 
nie udziela informacji na temat przyczyn porannego 
wypadku.

Wypadek na al. Piłsudskiego

Fot. Łukasz Parylak
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ACTA - Umowa Handlowa Dotycząca Zwalczania Obrotu Towarami Podrabianymi. Ta nazwa od kilku dni wywołuje lawinę 
protestów w całym kraju. Internauci solidarnie postanowili bronić swoich praw, gdyż właśnie jako ich naruszenie pojmują 
ACTA. Zdaniem tysięcy użytkowników Internetu, podpisanie umowy ACTA wprowadzi cenzurę Internetu i spowoduje 
złamanie podstawowego prawa obywatela, czyli wolności słowa. Z tego powodu w Polsce, od kilku dni, organizowane są 
manifestacje, podczas których przeciwnicy umowy głośno wyrażają swoje niezadowolenie. Również Jastrzębie-Zdrój 
dołączyło się do grona niezadowolonych z takiej formy umowy ACTA i jego mieszkańcy postanowili wyjść na ulice.

jastrzębskiej manifestacji można było do-
wiedzieć się w niedzielę, 22 stycznia. Wte-O dy właśnie na Facebooku pojawiła się stro-

na zachęcająca do wzięcia udziału w tym wydarze-
niu. Można było zauważyć, że organizatorzy trafili do 
serc jastrzębian, ponieważ zaledwie w kilka dni, 
udział w marszu, zaplanowanym na środę, 25 sty-
cznia, zadeklarowało ponad 1000 użytkowników 
portalu Facebook. Przez trzy dni, do środy włącznie, 
na forum wrzało. Co rusz pojawiały się nowe komen-
tarze, w których mieszkańcy miasta dopytywali się 
o szczegóły całej akcji. Ale po kolei.

23.01.2012 - organizatorzy marszu „Jastrzębie-
Zdrój NIE dla ACTA” składają w urzędzie miasta wni-
osek o wydanie zgody na zorganizowanie zgroma-
dzenia publicznego, które chcą zaaranżować. Nie-
stety, przepisy są przeciwko nim i jastrzębski magis-
trat nie przyjmuje wniosku. Uzasadnienie ? 
- Zgodnie z ustawą "prawo o zgromadzeniach", or-
ganizator zgromadzenia publicznego zawiadamia 
organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgro-
madzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcze-
śniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Ten warunek 
dotrzymania terminu nie został spełniony - wyjaśni-
ła Katarzyna Wołczańska, rzecznik prasowy UM 
w Jastrzębiu-Zdroju. 

Nie powstrzymuje to jednak młodych ludzi, któ-
rzy już postanowili – demonstracja się odbędzie, bez 
względu na przepisy. Ruszają więc przygotowania. 
Wiadomo już, że zgodnie z prawem, manifestacja 
nie będzie tak do końca legalna. Jednak główni pro-
wodyrzy całej akcji co rusz apelują do jastrzębian 
„Pamiętajcie, idziemy spokojnie, bez burd, wszystko 
ma być na poziomie. Poruszamy się po chodnikach, 
nie blokujemy ruchu” - wszystko po to, aby nikt nie 
mógł się do jastrzębskich demonstrantów przycze-
pić.

24.01.2012 - trwają ostatnie przygotowania. 
Media już poinformowane, rośnie również liczba 
osób, które chcą wyrazić swój sprzeciw przeciwko 
umowie ACTA. Trwają prace nad przygotowaniem 
transparentów, robieniem masek, które mają zało-
żyć uczestnicy demonstracji. Wszystko z własnych 
kieszeni organizatorów, którzy uznali, że na tak wa-
żny cel można pozbyć się kieszonkowego. Właśnie 
kieszonkowego, a nie wypłaty, gdyż trzon całej eki-
py, organizującej manifestację, stanowią młodzi lu-
dzie, nierzadko jeszcze uczęszczający do szkół po-
nadgimnazjalnych. Ostatnie wpisy na Facebooku, 
ostatnie wskazówki i przypomnienia jak się zacho-
wać. Na stronę jastrzębskiego wydarzenia co rusz 
napływają również wyrazy wsparcia ze strony in-
ternautów z innych miast, którzy całym sercem są 
z Jastrzębiem. 

25.01.2012 – dzień zero nadszedł. Od rana na 
stronie wydarzenia można przeczytać coraz to nowe 
informacje. Dotyczą one godziny spotkania, sposo-
bu zachowania podczas marszu, jego dokładnej 
trasy. Plan jest następujący: zbiórka zaczyna się od 
godziny 16.00 pod Halą Widowiskowo-Sportową. 
O 16.30 wyruszają w stronę centrum miasta. Chod-
nikami, tak aby nie zakłócić ruchu ulicznego. Pier-
wszy przystanek – biuro posła na sejm RP Krzysztofa 
Gadowskiego, który jest przedstawicielem partii 

ACTA”, inni przynieśli ze sobą polskie flagi. Dlaczego 
zjawili się pod halą? „Nie podoba mi się to, że chcą 
nas ograniczyć. Jest XXI wiek, nie powinno tak być” - 
mówi jedne z nich. Podobnego zdania jest kilku in-
nych uczestników: „Jesteśmy tutaj, po w ten sposób 
pokazujemy, że jesteśmy przeciwko. Chcemy poka-
zać, że mamy swoje własne zdanie na temat ACTA” - 
dodają.

Aby pokonać narastający chłód, pod halą 
zaczynają się rozgrzewające okrzyki 

i podskoki do sloganu „Kto nie 
skacze ten za ACTA” - nie trze-

ba chyba dodawać, że na-
gle wszyscy zaczęli ryt-
micznie podskakiwać. 
Wszystkiemu przyglą-
dali się policjanci, któ-
rzy w kilka wozów pod-
jechali pod jastrzębską 
halę. Wreszcie nad-
szedł czas i manifesta-
cja ruszyła. Ciężko po-
liczyć ile było napraw-
dę osób. Jednak z pe-
wnością liczba ta 
przekroczyła kilka 
setek. Kulturalnie 
przeszli przez pasy 
i ruszyli chodnikiem 
przy al. Jana Pawła-II 
w stronę centrum 
miasta. Na czele orga-

nizatorzy z megafona-
mi, którzy co rusz skan-

dowali nowe hasła „Ja-
strzębie NIE dla ACTA”, 

„Wolność słowa” czy „Do-
nald, łobuzie, wsadzimy ci 

ACTA w buzie”. Piorunujące 
wrażenie robiły te słowa, zwła-

szcza kiedy wydobywały się z bli-
ska tysiąca młodych gardeł. Jako, że 

wcześniej już zapowiedziano, że nie bę-
dzie blokowania ruchu, to demonstranci 

szli chodnikami, u boku mając radiowóz poli-
cyjny. Wiadomo, podczas przechodzenia przez 

pasy, kierowcy musieli się uzbroić w cierpliwość, aby 
taki tłum przepuścić, ale nie dało się zauważyć 
oznak zniecierpliwienia. Wręcz przeciwnie, słychać 
były klaksony, którymi użytkownicy ruchu drogowe-
go dodawali otuchy młodym jastrzębianom. Co rusz, 
do marszu dołączali się nowi uczestnicy, tłum rósł 
z każdą chwilą. Mimo iż mogłoby się to wydawać nie 
do ogarnięcia, to jednak udawało się. Gdy tylko ktoś 
zaczynał skandować hasła, godzące w jakieś kon-
kretne osoby, momentalnie zostawał przywołany do 
porządku przez kontrolujących wszystko prowody-
rów środowego marszu. Gdy demonstranci dotarli 
do centrum miasta, wszyscy przechodnie zatrzymy-
wali się aby zobaczyć jak jastrzębska młodzież zmo-
bilizowała się do działania. Słychać było zarówno 
głosy pochwały: „Dobrze, że wyszli na ulicę. Poka-
zują, że coś jest dla nich ważne” - stwierdziła jedna 
z mieszkanek miasta obserwując kilkuset osobowy 
pochód, jak również krytyki : „Tak dla PO. Głupole 
jedne” -wściekał się starszy pan. Byli również tacy, 
którzy nie do końca skojarzyli słowo ACTA:„To chodzi 

rządzącej, do której to zastrzeżenia w sprawie ACTA 
zgłaszają demonstranci. Kolejny punkt to wymarsz 
pod jastrzębski urząd miasta. Planowo, właśnie tam 
ma się zakończyć manifestacja, w okolicach godziny 
20.00. Dlaczego tam? Dlaczego o tej godzinie, skoro 
nikogo w magistracie już nie będzie? „To takie umo-
wne miejsce, symbolizujące siedzibę władzy. Z tego 
powodu kończymy właśnie tam” - wyjaśnia jeden 
z głównych organizatorów.

Wszyscy, którzy postanowili 
zorganizować w Jastrzę-
biu marsz „Jastrzębie -
Zdrój NIE dla ACTA” 
spotykają się już 
o godzinie 14.00 
w jednej z miej-
skich restaura-
cji. Tam odby-
wają się ostat-
nie przygoto-
wania, wyci-
nane są maski 
z papieru, szy-
kowane has-
ła, które mło-
d z i  l u d z i e  
chcą skan-
dować idąc 
przez Jastrzę-
bie. W trakcie 
tych przygoto-
wań, do jedne-
go z nich dzwo-
ni telefon „Tak, 
ok, zrozumiałem, 
dziękuje”. Po czym 
Kuba ogłasza: „Wła-
śnie pod halę jada 
cztery konwoje policji.”. 
Czuć coraz większą eks-
cytację, wszyscy uświada-
miają sobie, że to już tylko 
chwila dzieli ich od rozpoczęcia 
tej, jakby nie patrzeć, spontanicz-
nie zorganizowanej demonstracji. Po-
jawiają się pytania : Czy wszyscy przyjdą? 
Czy każdy zachowa się na poziomie? Czy nic się złe-
go nie wydarzy? Jako, że manifestacja oficjalnie nie 
została zaaprobowana to organizatorzy zdają sobie 
sprawę, że policja może interweniować, a jej pełno-
letni uczestnicy za niewłaściwe zachowanie mogą 
ponieść konsekwencje. Ale nie bądźmy czarno-
widzami, może jednak wszystko będzie ok...

Godzina 16.00 – pod Halą Widowiskow-Sporto-
wą kłębi się coraz większy tłum ludzi. Przeważają 
osoby młode, jednak nie brakuje również starszych 
jastrzębian, którzy nie są zadowoleni z obecnego 
wyglądu umowy ACTA. Bo to właśnie co rusz pod-
kreślają organizatorzy: „Jesteśmy przeciwni obecnej 
formie ACTA, która nie tylko może wprowadzić 
cenzurę w Internecie, ale również może negatywnie 
wpłynąć na import i eksport towarów” - wyjaśniają. 
Zaczyna sypać gęsty śnieg, jednak to nie przeszka-
dza w pojawianiu się coraz to nowych grupek osób. 
Jedni niosą transparenty z hasłami „Wolność dla 
Internetu”, „Precz z cenzurą” i oczywiście „Nie dla 

o akcje górnicze tak? Z naszej spółki?" - dopytywał 
się jastrzębianin na lekkim rauszu. Najważniejsze 
jednak, że o co chodzi wiedzieli uczestnicy demon-
stracji.

W końcu tłum dotarł pod biuro posła Krzysztofa 
Gadowskiego. Nie było go akurat w Jastrzębiu, gdyż 
przebywa na posiedzeniu Sejmu w Warszawie, lecz 
stanowisko swoje przedstawił dyrektor biura posel-
skiego Roman Foksowicz, który stwierdził, że taka 
forma manifestacji nie jest najlepszym rozwiąza-
niem. Wyraził również przypuszczenie, że większość 
zgromadzonych pod biurem ludzi nie do końca wie, 
czym tak naprawdę jest ACTA i jakie niesie za sobą 
skutki. Na jego ręce przedstawiciele manifestacji 
złożyli pismo, w którym opowiadają się przeciwko 
ACTA, w zamian otrzymując pełną wersję umowy 
oraz tekst dotyczący mitów związanych z ACTA. W 
dalszym ciągu całe wydarzenie miało pokojowy 
przebieg, aczkolwiek w stronę okna biura poselskie-
go poleciało kilka kulek śnieżnych. No cóż, w końcu 
zima...

W końcu miejsce docelowe – jastrzębski magis-
trat. Tutaj zakończyła się manifestacja. Nagle, tłum 
zgromadzony na Alei Józefa Piłsudskiego, przestał 
podskakiwać, skandować hasła, a z kilkuset gardeł 
rozległy się słowa ”Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi 
włoskiej do Polski...”. Po odśpiewaniu hymnu naro-
dowego nastąpiło symboliczne zapalenie zniczy 
przed wejściem do urzędu. Organizatorzy jeszcze 
raz wygłosili swoje, a i poparte przez kilkaset osób, 
zdanie dotyczące umowy ACTA. Jako niespodziankę 
dla tych, którzy w czwartek jako pierwsi zjawią się 
w jastrzębskim magistracie,pod głównym wejściem 
pozostawiono przyniesione transparenty, z których 
dało się wyczytać, przeciwko czemu protestowali 
młodzi ludzie z Jastrzębia-Zdroju. Około godziny 
18.00, manifestacja powoli zbliżała się ku końcowi. 
Jak ją oceniano? „Moim zdaniem super wszystko wy-
szło. Pokazaliśmy, że potrafimy w kulturalny sposób 
pokazać swoje racje” - wyjaśnia jeden z członków 
środowej demonstracji. Takie zdanie to nic odmien-
nego : „Manifestacja na wysokim poziomie. Bez 
burd, wręcz z klasą”, „Wszystko fajnie zorganizowa-
ne, mimo że było mało czasu”, „Wielki szacun dla 
organizatorów, ogarnęli to wszystko”. Faktycznie, 
ogarnęli, co potwierdza Jarosław Potępa, naczelnik 
Wydziału Prewencji jastrzębskiej komendy policji 
:”Manifestacja przebiegała w sposób spokojny, nie 
doszło do żadnych przykrych incydentów”. Również 
organizatorzy zadowoleni byli z opieki, jaką otoczyła 
ich policja: „Cały czas byliśmy w kontakcie z funkcjo-
nariuszami, wszystko przebiegało naprawdę super” 
- wyjaśnia zmęczony, ale zadowolony Kuba.

Na chwilę obecną wiadomo już, że mimo mani-
festacji w całym kraju, ACTA została podpisana.  
Jednak to nie oznacza że wejdzie w życie. Organiza-
torzy „Jastrzębie-Zdrój NIE dla ACTA” zapytani, czy 
mają nadzieję, że coś uda się zmienić odpowiedzieli 
krótko i zwięźle: „Gdybyśmy takiej nadziei nie mieli, 
nie organizowalibyśmy tego wszystkiego”.

ZOBACZ NA JASNET.PL RELACJĘ FILMOWĄ 
Z MANIFESTACJI

 Fot. Magdalena Kowolik
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Jastrzebie-Zdrój

a marketingowej eksploatacji Kubusia 
Puchatka Walt Disney zarabiał po sześć N miliardów dolarów rocznie - głównie dzię-

ki sprzedaży licencji, takim firmom jak Mattel, czy 
Kimberly Clark, które produkowały zabawki, czy ar-
tykuły papiernicze z wizerunkiem misia. Tak było 
jednak tylko do 2007 roku, bo wtedy koncern osta-
tecznie przegrał batalię sądową o prawa do postaci 
Kubusia Puchatka ze spadkobiercami firmy, która ja-
ko pierwsza odkupiła je od A.A. Milne, autora opo-
wiadania o misiu. Teraz - jak pisze portal Platine.pl - 
Disney musi oddawać 2 procent rocznie, bo tylko 
tyle według umowy należy się prawowitym właści-
cielom praw autorskich.

Z udzielana licencji na wykorzystanie mater-
iałów, koncern CBS zarobił w zeszłym roku około 1,6 
miliarda dolarów. To oni mają prawa do nagrań 
Louisa Armstronga, Franka Sinatry, Elvisa Presleya, 
Raya Charlesa czy Boba Dylana i wielu innych 
kultowych artystów lat 70., 80., i 90 - Aerosmith, 
Davida Bowie, czy Kate Bush - żeby wymienić kil-
ku. Każde wykorzystanie utworu tych artystów 

związane jest z koniecznością wystąpienia o zgodę 
i zapłaty tantiem.

Pięć największych koncernów medialnych za-
rabia rocznie setki miliardów dolarów na obrocie to-
warami chronionymi przez prawa do własności inte-
lektualnej. To oni nie chcą zmiany status quo, które-
go broni taka ustawa jak ACTA. Time Warner  zara-
bia nawet na samych protestach wokół ACTA, be-
zpośrednio. Jak?

Protestujący z grupy Anonymous zasłaniają 
twarze maską z wizerunkiem Guya Fawkesa, XVII-
wiecznego rewolucjonisty - taką samą jaką nosił V, 
główny bohater V jak Vendetta. Film został wypro-
dukowany w 2006 roku przez Warner Brothers i, jak 
się okazuje, Warner zastrzegł prawa do jego wize-
runku, co oznacza, że od każdej maski pobierana 
jest opłata licencyjna. Od czasu protestów maska 
jest najlepiej sprzedającym się gadżetem na Ama-
zonie. Jak wynika z wyliczeń New York Times, Time 
Warner zarobił na niej już 28 milionów dolarów.

 Money.pl

!

Mają wyłączne prawo do Kubusia Puchatka, królewny 
Śnieżki, czy hrabiego Drakuli. To im trzeba zapłacić za 
nagranie Happy Birthday. To oni nie chcą darmowego 
udostępniania muzyki i filmów w sieci. Dlaczego?

Robert A. Iger, prezes Walt Disney Company i Michael Eisner, członek zarządu

Śmiertelny wypadek w "Zofiówce”
25 stycznia ok. godz. 10.40 miał miejsce śmiertelny 
wypadek w kopalni „Zofiówka”. Zdarzenie miało 
miejsce na powierzchni, podczas demontażu ruro-
ciągu. 56-letni pracownik firmy zewnętrznej spadł 
z rusztowania z wysokości ok. 4-5 metrów, w okolicy 
zakładu przeróbczego, w wyniku czego odniósł licz-
ne złamania. Mimo udzielenia natychmiastowej 

pomocy, zmarł po godzinie w punkcie opatrunko-
wym, gdzie był reanimowany. 

„Przyczyny i okoliczności zdarzenia bada komisja 
złożona z przedstawicieli Okręgowego Urzędu Gór-
niczego z Rybnika, Wyższego Urzędu Górniczego 
z Katowic i Państwowej Inspekcji Pracy” - poinfor-
mowała Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzecznik  JSW.

Prezydenci o "Zofiówce”

Chcieli dowiedzieć się, co mają powiedzieć mie-
szkańcom. Kto taki? Zarząd Osiedla „Zofiówka”. Do 
kogo zaadresowane były pytania? Do prezydentów 
Mariana Janeckiego i jego zastępcy Krzysztofa Bara-
dzieja oraz doradcy Franciszka Piksy. Jak powiedział 
Ryszard Cisak, przewodniczący Zarządu Osiedla 
„Zofiówka”, w czasie środowego, 18 styczeń, spo-
tkania członków Zarządu z trójką urzędników poru-
szono kilka kwestii. Wśród nich na czoło wysunęła 
się ta poświęcona boisku, o które od dłuższego cza-
su bezskutecznie walczą mieszkańcy osiedla. W od-
powiedzi usłyszeli, że w tym momencie prowadzone 
są rozmowy ze SM „Nowa” na temat odkupienia 
należącego do niej terenu przy ul. Rybnickiej. To tam 
miałoby być zlokalizowane wielofunkcyjne boisko.

Drugi z tematów dotyczył zagrożeń, na jakie nara-
żeni są uczniowie z „Zofiówki” w drodze do szkoły. 
Rozwiązanie tego problemu zdaniem magistratu 
uzależniona jest głównie od budowy kolejnego ron-
da – tym razem na wysokości mającej powstać 
niebawem Biedronki – to wówczas pojawią się cho-
dniki przy drodze prowadzącej do pobliskiej pla-
cówki oświatowej. I jeszcze trzecia sprawa, czyli od-
wieczny problem parkingów. Jak przekonywał pre-
zydent, zarezerwowano już środki na budowę no-
wego parkingu na osiedlu. Powstanie on między bu-
dynkiem wielorodzinnym przy ul. Wodeckiego a tzw. 
okrąglakiem. „Oby tylko nie parkowali tam praco-
wnicy pobliskiej kopalni, jak to bywało do tej pory” – 
mówi Ryszard Cisak.

Będą przyjęcia w JSW
Jastrzębska Spółka Węglowa 
zapowiada, że w 2012 roku 
przyjmie do pracy 973 osoby. 
„Są to dane szacunkowe. Wy-
nikają z przewidywanej przez 
nas liczby odejść pracowni-
ków na emerytury” - wyjaśnia 
Katarzyna Jabłońska-Bajer, 
rzecznik prasowy JSW. Wed-
ług informacji Spółki zatru-
dnienie na dzień 31 grudnia 
2011 r. wyniosło – 22 931 
osób, z czego 18 303 praco-
wników dołowych i 4 628 po-
wierzchni. W roku 2011 zatru-
dniono 1 423 osoby.



A inne główne inwestycje?
Przede wszystkim to te, na które pozyskaliśmy dofi-
nansowanie unijne, a więc realizacja takich projektów 
jak: „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 
miasta Jastrzębie-Zdrój” czy „Elektroniczny obieg 
dokumentów”. Wielu zauważyło pewnie modernizację 
wiaduktu w Bziu. Oprócz tego trwają prace związane z 
rozbudową i remontem bloków przy ul. Gagarina, po 
zakończeniu których liczba lokali we wszystkich trzech 
blokach zwiększy się ponad dwukrotnie. Mieszkańcy 
osiedla Zofiówka będą mieli nowy parking, a na ul. 
Młyńskiej, gdzie powstaje osiedle domków jedno-
rodzinnych, będziemy budować drogi. 

Miasto doczeka się w tym roku 
ożywiania terenów inwestycyjnych?

Część terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej w podstrefie jastrzębsko-żorskiej została 
sprzedana. Nic się tam nie dzieje, ponieważ właściciel 
zawiesił realizację swoich inwestycji i na to już wpływu 
nie mamy. Podobnie jest z obszarem po byłej KWK 

10 firm. To po ich stronie leży obowiązek zapewnienia 
sprzętu i materiałów do wykonania umowy. Patrole 
strażników miejskich kontrolują stan odśnieżania 
jastrzębskich ulic i chodników, oceniając przy tym 
procentowo prawidłowe wykonanie pracy przez firmy 
odśnieżające.

Komendant Straży Miejskiej mówi o tym, 
że cierpi na niedobór kadr?

Być może mogłoby być więcej strażników, jednak 
ograniczenia finansowe nie pozwalają na stworzenie 
dodatkowych etatów. Jest ich tyle, na ile nas stać, 
wszystko kosztuje.

Czy jastrzębianie mają zabezpieczoną 
służbę zdrowia w mieście?

Podstawowa opieka zdrowotna, tak zwane POZ-ety, 
są w rękach prywatnych, a szpital wojewódzki należy 
do Urzędu Marszałkowskiego. Mimo że obowiązkiem 
prezydenta jest zabezpieczenie ochrony zdrowia, to 
nie mam ku temu żadnych instrumentów. Jednak mia-
sto finansuje różne badania profilaktyczne dla jastrzę-
bian, kupuje i przekazuje w użyczenie sprzęt medycz-
ny. Sprzedaliśmy także lokale dla przychodni zdrowia 
pod warunkiem prowadzenia tam działalności me-
dycznej. Jak więc widać nasi mieszkańcy mają się 
gdzie leczyć. 

Dodam, że jest dla mnie skandalem podział nadwyżki 
budżetowej Narodowego Funduszu Zdrowia. Z kwoty 
ok. 600 mln zł Śląsk otrzymał tylko ok. 18 mln zł. Wed-
ług mnie to draństwo i skandal! Pytam się naszych 
posłów co zrobili w tej sprawie?

A jak wyglądają wydatki na oświatę? 
Wydatki związane z oświatą wynoszą ponad 123 mln 
zł. Są to pieniądze przeznaczone m.in. na standar-

„Moszczenica”. Jakiś pech prześladuje te przed-
sięwzięcia. 

Znajdą się środki na powstanie 
odpowiedniej infrastruktury 
na terenach byłej kopalni „Moszczenica”?

W budżecie na rok 2012 nie zapisaliśmy pieniędzy na 
ten cel. Trudno mi teraz powiedzieć, jak sprawa roz-
winie się w przyszłości. Wprawdzie możliwe są zmiany 
w budżecie, ale za wcześnie o tym teraz mówić.

Co z infrastrukturą miejską 
chodnikami, schodami?

Sukcesywnie remontujemy i chodniki, i schody. Miej-
ski Zarząd Nieruchomości, który administruje blokami 
m.in. na osiedlu Przyjaźń i Zdrój, otrzymał środki fi-
nansowe na modernizację tej ważnej dla użyteczności 
publicznej infrastruktury, która znajduje się na jego 
terenie. Kolejność remontu uzależniona jest od ich 
stanu technicznego. 

A co z wspieraniem budownictwa 
jednorodzinnego?

Pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe prze-
znaczyliśmy m.in. tereny przy ulicach: Młyńskiej, Oko-
powej, Sportowej czy Osińskiej. Przychylamy się rów-
nież do wniosków właścicieli prywatnych o przekwa-
lifikowanie ziemi pod budownictwo na cele mieszka-
niowe.

Czy zagrożeniem dla wykonania budżetu 
nie jest ewentualny zwrot pieniędzy, 
pobranych z JSW z tytułu podatku od 
wyrobisk górniczych?

To poważna kwota ok. 90 mln zł. Sprawa jest w toku 
i miejmy nadzieję, że wypracujemy kompromis.

Co jednak wtedy, kiedy trzeba będzie 
zwracać te pieniądze?

Wówczas istnieje niebezpieczeństwo, że inwestycje 
w mieście zostaną wstrzymane. Dla budżetu to będzie 
bardzo poważny problem.

Mieszkańców interesuje jak potoczą się 
dalsze losy Ośrodka Wypoczynku 
Niedzielnego i z jakim efektem?

Od ubiegłego roku prowadzimy rozmowy z Nadleś-
nictwem Rybnik w sprawie przejęcia tych terenów 
w użytkowanie. Za użytkowanie trzeba ustalić opłaty 
i ta kwestia jest rozpoznawana.

Doczekamy się tam obiektu 
rekreacyjnego na miarę XXI wieku?

Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego jest przedmiotem 
naszego zainteresowania. Bierzemy pod uwagę każdy 
scenariusz. Zresztą modernizacja OWN będzie rozło-
żona na lata. Pamiętajmy jednak, że wisi nad nami 
możliwość zwrotu do JSW ok. 90 mln zł z tytułu zwrotu 
podatku od podziemnych wyrobisk górniczych. Póki ta 
sprawa nie zostanie wyjaśniona, nie ma co zakładać 
żadnych potężnych inwestycji. Niestety budżet to nie 
jest worek bez dna. 

Jak jest z bezpieczeństwem w Jastrzębiu?
Każdego roku przekazujemy policji pieniądze na do-
datkowe patrole, dokładamy się też do zakupu samo-
chodów. Również Straż Miejska, zajmująca się drob-
nymi, aczkolwiek uciążliwymi sprawami, wywiązuje 
się ze swoich obowiązków.

A Akcja „Zima”, na stan dróg często 
skarżą się mieszkańcy?

Utrzymaniem letnim i zimowym w naszym mieście 
zajmują się firmy wyłonione w drodze przetargu. Mia-
sto podzielone jest na 16 kwartałów, które obsługuje 
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dowy koszt utrzymania ucznia, urlopy zdrowotne czy 
remonty. 

Jakie są najważniejsze 
inwestycje w oświacie? 

W tym roku planujemy m.in. przebudowę boisk spor-
towych przy SP4, ZS13 i ZS1, termomodernizację 
„starej szkoły” w ZS12, modernizację dachu ZS6, 
a także dostosowanie budynków przedszkoli numer 
26 i 7 do przepisów pożarowych. Oprócz tego szkoły 
i przedszkola w ramach własnych budżetów prowadzą 
bieżące naprawy i remonty.

Podnosicie, że poważnym 
obciążeniem dla budżetu są urlopy 
zdrowotne nauczycielskie?

Tak, tylko w 2011 roku wydaliśmy na ten cel 2 mln 300 
tys. zł. Miasto chce płacić za rzeczywistą pracę lub 
(w przypadku nauczycieli) za urlopy zdrowotne popar-
te złym stanem zdrowia. W 2009 roku kosztowały one 
budżet 920 tys. zł, w 2010 – 1 mln 790 tys., a w 2011 - 
2 mln 300 tys. zł. Porównując rok 2009 do 2011 to 
mamy ok. 2,5-krotny skok tych wartości. Myślę, że 
dobrym sposobem na zweryfikowanie tych urlopów 
jest odwołanie się dyrektora do komisji lekarskiej 
o sprawdzenie tych decyzji. Sam pytam się, co się sta-
ło, że mamy do czynienia z takim wzrostem tych ur-
lopów. Powiem tylko, że za 2 mln 300 tys. zł rocznie 
można utrzymać większą szkołę lub kilka przedszkoli.

Duże kontrowersje wzbudza finansowanie 
szkół prywatnych?

Wszystkie razem kosztują nas w ciągu roku ok 9 mln 
zł. Ze szkołami, które mają swoje siedziby w Jastrzę-
biu, nie ma większych problemów. Mamy dostęp do 
ich dokumentacji i możemy kontrolować rzeczywistą, 
a nie fikcyjną liczbę słuchaczy. Znacznie gorzej jest 

w przypadku placówek będących filiami niepublicz-
nych uczelni. W jednym przypadku nawet zgłosiliśmy 
sprawę do Najwyższej Izby Kontroli, jako że nie może-
my zweryfikować ile tak naprawdę osób korzysta z us-
ług tej szkoły. Paradoksem jest to, że być może mamy 
do czynienia z tzw. martwymi duszami. A więc publi-
czne pieniądze nie są wydawane zgodnie z prawem.

Przewiduje Pan restrukturyzację 
szkolnictwa publicznego w mieście?

W interesie szkół jest to, aby je połączyć. Mamy do 
czynienia z niżem demograficznym i nie da się uciec 
od jego skutków. Chciałbym, aby środowisko nauczy-
cielskie to zrozumiało. Chodzi przecież o to, żeby unik-
nąć likwidacji szkół.

Będą u nas inne uczelnie 
wyższe poza AGH?

Wiem, że AGH bierze pod uwagę uruchomienie nowe-
go kierunku - wiertnictwa. Będziemy jeszcze rozma-
wiać z Uniwersytetem Opolskim w sprawie otwarcia 
kierunków studiów. Wszystko jednak zależy od tego, 
czy będzie na nie nabór.

Mniej majętni mieszkańcy mogą liczyć na 
mieszkanie w budownictwie socjalnym 
lub komunalnym?

Zamierzamy przekwaterować część lokatorów z lokali 
komunalnych do socjalnych i w ten sposób „odzyskać” 
mieszkania do ponownego zasiedlenia. Trwa też nad-
budowa dodatkowego piętra i generalny remont blo-
ków przy ul. Gagarina – to mieszkania socjalne. Jest 
więc tutaj postęp. Wprawdzie potrzeby są większe, 
ale robimy co możemy w ramach naszych możliwości 
budżetowych.

Czy w roku 2012 młodzi ludzie będą 
nadal wyjeżdżać z miasta?

To jest tendencja ogólna i nie da się jej całkowicie 
zahamować. Nie bez znaczenia jest to, że wielu miesz-
kańców buduje się poza Jastrzębiem i nadal pracuje 
u nas. Poza tym młodych ludzi cechuje naturalna cie-
kawość świata i nie ma się im co dziwić, że próbują 
swoich sił w dużych ośrodkach. Często to tylko tam 
jest zapotrzebowanie na określone zawody, bo u nas 
na przykład trudno szukać zajęcia będąc reżyserem 
czy scenografem. Z drugiej strony rozwój Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej będzie generować nowe miej-
sca pracy.

Jak będzie wyglądała współpraca 
z zarządami osiedli i sołectw?

Zawsze biorę pod uwagę ich głosy, gdyż oni wiedzą 
najlepiej, jakie są potrzeby mieszkańców. Z wielką 
uwagą wsłuchuję się w postulaty działaczy społecz-
nych, choć nie wszystkie od razu da się zrealizować. 
Uważam zarządy osiedli i rady sołeckie za istotny 
przekaźnik pomiędzy prezydentem a społeczeń-
stwem.

Niektóre zarządy uważają, 
że są marginalizowane

Absolutnie się z tym nie zgadzam. Z każdym zawsze 
chętnie rozmawiam.

Kolej powróci do Jastrzębia?
Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ponieważ to nie 
samorząd jest od budowania linii kolejowych i infra-
struktury z tym związanej. Jeśli znajdzie się podmiot, 
który zechce inwestować w ten rodzaj komunikacji, to 
nie wiedzę przeszkód.

Grupa Stare Dobre Małżeństwo niepodzielnie zawła-
dnęła wypełnioną po brzegi dużą salą kina „Centrum”, 
w niedzielę 22 stycznia. Mimo, że koncert pierwotnie 
zaplanowany był na jesień ubiegłego roku, jako 
uwieńczenie konkursu „Jastrzębskie Śpiewania”, to 
jastrzębianie nie zawiedli i ciepło przywitali muzyków.
Publiczność usłyszała tak kultowe piosenki, jak 
„Czwarta nad ranem”, „U studni”, „Bieszczadzkie 
anioły”. O tym, że atmosfera koncertu była przednia 
świadczy to, że zespół nie mógł zejść ze sceny i wywo-
ływany był gromkimi brawami. Lider grupy Krzysztof 
Myszkowski mówił, że w Jastrzębiu gra mu się świe-
tnie, a publiczność jest cudowna. Zresztą nie tylko 
muzyków można było usłyszeć podczas tego kon-
certu. Ci, którzy zasiedli w fotelach dali się porwać 
w rytm muzyki i wspólnie z zespołem wykonali utwór 
„Z nim będziesz szczęśliwa” i „Czarny blues o czwartej 
nad ranem”. 
Ostatnia odsłona spotkania muzyków z publicznością 
miała miejsce na korytarzu, gdzie artyści podpisywali 
swoje płyty. Był też czas na krótkie rozmowy, pytania. 

11 11publicystyka

Koncertowe "SDM”

Co w budynku po ZS7?
Decyzja o włączeniu w skład Zespołu Szkół Handlo-
wych placówek, działającego w Zespole Szkół nr 7 
wzbudziła duże zainteresowanie. Również Zarząd 
Osiedla Pionierów zabrał głos w tej sprawie i opowie-
dział się za jak najszybszym zagospodarowaniem 
budynku przy ul. Kaszubskiej, który od września bę-
dzie pusty. Jak na razie prezydent Marian Janecki nie 
chce mówić, co będzie się tam znajdowało. „Sprawa 
jest w toku, bierzemy pod uwagę różne możliwości” - 
mówił podczas ostatniej sesji Rady Miasta, w dniu 
26.01. Nieoficjalnie słychać głosy, że będą mieć w nim 
siedzibę szkoły niepubliczne, Straż Miejska lub dziel-
nicowi Komendy Miejskiej Policji. Na razie nikt nie 
przesądza, cozostanie ulokowane w budynku przy 
ul. Kaszubskiej.

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. Łukasz Parylak
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ieszyński Zespół Pieśni i Tańca został zało-
żony w 1950 roku przez Panią Danutę C Juraszek-Baranowską. Istniała wówczas tyl-

ko dorosła grupa tego zespołu. W chwili obecnej 
ZPiTZC podzielony jest na kilka grup: grupę tanecz-
ną, chór jubileuszowy i kapelę oraz grupy dziecięce 
zespołu wraz z kapelą młodzieżową. 

Największą nadzieją i pociechą każdego zespołu 
folklorystycznego są dzieciaki. To od ich zaangażo-
wania i świadomości zależy przyszłość nie tylko ze-
społu, ale i kultury danego regionu. Toteż najwięk-
szą troską i poświęceniem otacza się grupę dziecięcą 
ZPiTZC. - Jeżeli nie będziemy inwestować w dzieci 
i zachęcać ich w każdy możliwy sposób do zespołu 
folklorystycznego, to po prostu w przyszłości tej 
młodzieży nie będzie w grupie dorosłej – zauważa 
Karolina Małysz, dyrektor ZPiTZC. Grupa dziecięca 
ZPiTZC oficjalnie powstała w 1992 roku, jednak tak 
naprawdę istniała dużo wcześniej. Początkowo była 
grupą taneczno-rytmiczną i nie miała nic wspólnego 
z folklorem. Jednak od 20 lat jest typowo folklorys-
tyczna, w której działa 101 małych wielbicieli trady-
cji, podzielonych na cztery grupy, liczące od 25 - 30 
osób od 5 do 16 roku życia. Jak sama nazwa wskazu-
je, szeregi DZPiTZC zasilają dzieci i młodzież z całe-
go Śląska Cieszyńskiego. Jednak, jak wspomina Pani 
dyrektor, należały do niego nawet dzieci z Jastrzębia 
-Zdroju. Natomiast w grupie dorosłej byli i nadal są 
również studenci UŚ z różnych stron Polski. 

Na początku repertuar dziecięcego ZPiTZC 
stanowił jedynie folklor Śląska Cieszyńskiego, a póź-
niej dodatkowo Beskidu Śląskiego. Z czasem został 
on wzbogacony o tańce i piosenki Beskidu Żywiec-
kiego, a nawet Górnego Śląska. Szykuje się jednak 
niespodzianka. - W chwili obecnej ze względu na ju-
bileusz 20-lecia DZPiTZC pracujemy nad nową suitą 
tańców kaszubskich. Staramy się robić coś nowego, 
aby zmobilizować dzieci i zainteresować publiczność 
- zdradza Karolina Małysz. Zróżnicowany regionalnie 
repertuar wiąże się oczywiście ze strojami, jakie 
dzieci przywdziewają, prezentując folklor danego 
regionu. – Wychodzimy z założenia, że jeśli dziecko 
należy do zespołu, to musi wystąpić na scenie. Nigdy 
nie wybieramy tylko najlepszych par. W związku 
z tym ubrać musimy wszystkich. We własnym zakre-
sie kupujemy materiały i mamy swoje kochane 

krawcowe, które szyją nam stroje za przysłowiową 
złotówkę – opowiada Pani Karolina. 

Milusińscy zdobywają wiedzę i umiejętności pod 
okiem fachowych instruktorów. Choreografem i in-
struktorem tańca jest Pani Anna Gociek, akompa-
niatorem Anna Guzdek, zaś nad stroną wokalną czu-
wa pani Maria Foltyn, a opiekunem kapeli młodzie-
żowej jest Franciszek Widnic. Przyszłość zespołu 
zależy jednak nie tylko od wykwalifikowanej kadry, 
ale przede wszystkim od małych artystów. Obecnie 
coraz częstszym zjawiskiem wśród młodych jest tro-
szkę większe zainteresowanie folklorem, niż miało to 
miejsce kilka lat temu. Z dumą reprezentują oni swój 
region. Są świadomi swoich korzeni, tożsamości 
i tradycji, którą chcą się chwalić. Nie uważają za 
„obciach” posługiwania się gwarą czy pokazywania 
w stroju regionalnym przy okazji różnych imprez 
i uroczystości. – Zauważyłam, że dawniej młodzież 
wstydziła się prezentować w strojach regionalnych. 
Obecnie sama przychodzi do siedziby po stroje, na-
wet jeśli nie wymagamy, aby podczas danej imprezy 
je ubierały – mówiła Karolina Małysz, która uważa, 
że mimo to w szkołach i przedszkolach powinno się 

bardziej promować folklor. - Wydaje mi się, że ze-
społy folklorystyczne, przynajmniej na naszym te-
renie, nie mają przebicia w szkołach, nie mówiąc już 
o edukacji regionalnej, której nie ma praktycznie 
w ogóle w placówkach edukacyjnych – podkreśla.

“Wychodzimy z założenia, że małe dzieci są pod-
stawą istnienia całego naszego zespołu. Jest bardzo 
ciężko do grupy dorosłej zachęcić np.17-latka, która 
nie miała nigdy styczności z folklorem. Jeżeli w dzie-
cku zakrzewi się chęć uczestniczenia w życiu zespołu 
od małego, to na pewno u nas zostanie – twierdzi 
dyrektor ZPiTZC. Taką osobą jest np. 20-letnia 
Joanna Pierchała z Cieszyna, której dziadek dawniej 
tańczył w ZPiTZC, a ona sama jest w nim już od 17 
lat i nie wyobraża sobie życia bez niego. 

Jak wspomina Pani Karolina, często zdarza się, 
że młodzież jest w zespole do matury i po podjęciu 
studiów opuszcza go. Jednak po zakończeniu edu-
kacji powraca. Co ciekawe, w ZPiTZC zdarzają się 
nawet rodziny. - W grupie dorosłej w chwili obecnej 
tańczy tata z synem. Natomiast w chórze śpiewa 
dziadek i mama jednego dziecka z zespołu – mówiła 

dyrektor Karolina. Dialog pomiędzy tradycją i po-
koleniami jest bowiem wszechobecny w ZPiTZC. - 
Nie ma u nas bariery i dystansu pomiędzy młodzie-
żowymi grupami tanecznymi a chórem jubileuszo-
wym, złożonym z seniorów. Chórzyści od razu zni-
welowali barierę mówienia per Pani i jesteśmy wszy-
scy jak jedna wielka rodzina. Młodzież lgnie do star-
szych. Wieczorami podczas wyjazdów przychodzi do 
starszych, aby z nimi pośpiewać, powygłupiać się 
i posłuchać wspomnień seniorów z przeszłości ze-
społu, które przechodzą później z pokolenia na po-
kolenie – opowiadała Pani Karolina.

Dużą satysfakcją i mobilizacją dla dzieci i mło-
dzieży są występy na festiwalach i konkursach w Pol-
sce i za granicą. Średnio w ciągu roku mają około 
dziesięciu występów. - Co roku staramy się gdzieś 
wyjechać - podkreślała Pani dyrektor. Dzieci i mło-
dzież z naszego zespołu koncertowali m.in.: w Ełku, 
Nowym Sączu, Jaworzu, Wadowicach czy Jarocinie, 
a za granicą w Macedonii, Chorwacji, Słowacji, Turcji 
i Bułgarii, co umożliwia im certyfikat przyznany przez 
polską sekcję CIOFF-u. W związku z licznymi koncer-
tami grupa może się pochwalić osiągnięciami, np. 
pierwszym miejscem na Przeglądzie Zespołów Fol-
klorystycznych „Złoty Kłos” w Zebrzydowicach oraz 
„Beskidzkim Dzwonku” w Szczyrku, a także pier-
wszym i drugim miejscem na Międzynarodowym 
Festiwalu „OHRID”w Macedonii. 

      Najbliższe koncerty ZPiTZC:
10.02, godz. 18.00 i 11.02, godz. 17.00 
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie. 
Koncert Charytatywny dla Laury, 
ciężko chorej dziewczynki z DZPiTZC. 
Bilety w cenie 15, 17, 20zł do nabycia w Miejskim
Centrum Informacji w cieszyńskim Ratuszu. 
17.03, godz. 17.00 
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie. 
Koncert Jubileuszowy 20-lecia Dziecięcego 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. Janiny Marcinkowej. 
26 i 27.05. 
I Transgraniczny Festiwal Folklorystyczny 
w Cieszynie organizowany przez ZPiTZC. 
Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa MOSiR.
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apid Wiedeń powstał w 1898 roku. Trzy-
dzieści dwa razy zdobywał mistrzostwo R Austrii. Czternastokrotnie wywalczył krajo-

wy puchar. Dwukrotnie grał w finale Pucharu Zdo-
bywców Pucharów: w 1985 roku (1:3 z Evertonem) 
oraz w 1996 roku (0:1 z Paris Saint-Germain), a raz 
w półfinale Pucharu Europy Mistrzów Krajowych 
(poprzedniku Ligi Mistrzów), gdzie przegrał z Ben-
fiką Lizbona 1:4. Dwukrotnie awansował do rozgry-
wek grupowych współczesnej Ligi Mistrzów (1996 
i 2005). „Złote czasy” Rapidu przypadły na ostatnie 
lata istnienia Austro-Węgier oraz na dwudziestolecie 
międzywojenne, kiedy austriacki futbol prezentował 
niezwykle wysoki, światowy poziom. Dość przypo-
mnieć Wunderteam z 1934 roku, który wywalczył 
czwarte miejsce na Mundialu we Włoszech. Później, 
po Anschlussie, kluby austriackie występowały w ra-
mach rozgrywek III Rzeszy. I tu ciekawostka. Rapid 
Wiedeń jest również mistrzem Niemiec z 1941 roku 
oraz zdobywcą Pucharu Niemiec z 1938 roku. Świad-
czy to tylko o ówczesnej sile futbolu znad Dunaju. Po 
II wojnie światowej, aż do lat osiemdziesiątych, Zie-
lono-Biali (bo takie barwy ma Rapid) byli jedną z naj-
silniejszych austriackich drużyn. Natomiast w ciągu 
ostatnich dwóch dekad tylko trzykrotnie wygrywali 
naddunajską Bundesligę (ostatni raz cztery lata te-
mu), częściej ustępując lokalnemu rywalowi, Austrii, 
oraz klubom z Salzburga, Innsbrucka oraz Grazu. 
Przez Rapid przewinęło się kilku znanych trenerów: 
Karl Rappan, Otto Barić i Hans Krankl. A także Lothar 
Matthaus, choć jego trudno uznać za wybitnego 
szkoleniowca. Ponadto nad Dunajem występowali 
licznie znani na europejskiej arenie zawodnicy: 
Gerhard Hanappi (na jego cześć nazwano klubowy 
stadion), Ernst Happel, Andreas Herzog, Trifon 
Iwanow, Zlatko Kranjcar, Carsten Jancker, Jan Age 
Fjortoft oraz, przede wszystkim, Dejan Savicević 
i Antonin Panenka (ten od słynnego rzutu karnego z 
1976 roku). W Rapidzie grali również reprezentanci 
Polski: Krzysztof Ratajczyk, Andrzej Lesiak czy 
Maciej Śliwowski. Obecnie Rapid jest liderem ligi 
austriackiej. 

W grudniu minionego roku do Wiednia udali się 
przedstawiciele Szkółki Piłkarskiej MOSiR. Henryk 

Papierok i Michał Szelong nawiązali przyjazne rela-
cje z trenerem-koordynatorem miejscowej akademii 
piłkarskiej, Reinerem Setikiem. Austriacki szkolenio-
wiec ma Polkę za żonę, zatem jest bardzo przyjaźnie 
nastawiony do naszego kraju. Zapadły pierwsze us-
talenia, a Setik obiecał, że na początku stycznia 
przyjedzie do Jastrzębia. I tak też się stało. Austriak 
był bardzo zadowolony z bazy sportowej, którą za-
stał w mieście. Wszystko pomierzył i posprawdzał, 
czy aby po nawiązaniu współpracy naddunajska 
młodzież nie musiała narzekać na warunki panujące 
w Polsce. Podobno kiedyś był na podobnej „misji” 
w jednym z krakowskich klubów i tamtejszy klimat 
niespecjalnie się sprawdził. Tym razem Reiner Setik 
nie narzekał. Co więcej, odwiedził nawet Lodowisko 
Jastor i przyglądał się jednemu z ligowych spotkań 
JKH GKS Jastrzębie. W efekcie obustronnych wizyt 
Austriacy i Polacy doszli do wniosku, że warto konty-
nuować działania na rzecz współpracy. Tym samym 

prawdopodobnie w maju trampkarze z Jastrzębia 
z rocznika 2003 pojadą na zawody do Wiednia, 
a młodzi piłkarze ze stolicy Austrii zawitają do nasze-
go miasta na sierpniowy turniej z okazji jubileuszu 
Szkółki Piłkarskiej MOSiR. 

Na czym polegać będzie współpraca między 
MOSiR-em a Rapidem? Otóż przede wszystkim obie 
instytucje będą się nawzajem zapraszać na imprezy 
sportowe. Nie trzeba dodawać, że z perspektywy 
Jastrzębia to prawdziwe „okno na świat”. Do Wied-
nia przyjeżdżają najlepsze kluby z Europy, nie wyłą-
czając Barcelony. Trenerzy ze szkółki będą mogli 
liczyć na staże nauczycielskie w akademii piłkarskiej 
Rapidu, a dla młodych piłkarzy otworzy się szansa 
do szybkiego wyjazdu do naprawdę profesjonalnie 
prowadzonego klubu, z którym chyba żaden polski 
pod względem organizacyjnym równać się nie może. 
Już dziś Austriacy wyrazili zainteresowanie urodzo-

nym w 1997 roku podopiecznym trenera Wojciecha 
Kani, Oskarem Mazurkiewiczem. Warto dodać, iż to 
austriackie „okno na świat” będzie funkcjonowało 
przede wszystkim pod kątem zawodników od szes-
nastego roku życia, którzy mogą jechać na testy bez 
udziału rodziców. Nie ma zatem mowy o zagrożeniu 
ewentualnym drenażem młodych talentów. Czy Ra-
pid będzie dobrą alternatywą dla młodych piłkarzy? 
Cóż, warto przytoczyć tu najświeższy przykład Do-
minika Trzetrzelewskiego, który był prawdziwym 
asem Szkółki Piłkarskiej MOSiR. Otrzymywał powo-
łania do reprezentacji i strzelał gole jak na zawo-
łanie. Dzisiaj gra w „poczekalni” Ruchu Chorzów, 
która przyjechała na Kościelną na sparing z czwarto-
ligowym GKS 1962 Jastrzębie. I dostała baty 1:5. 
O grze na wysokim poziomie można tu zatem chyba 
zapomnieć. W tym aspekcie ewentualne testy 
w Wiedniu mogłyby się okazać o wiele lepszym roz-
wiązaniem dla tych naprawdę najlepszych, którzy 
jak najszybciej powinni mieć możliwość poznania 
profesjonalnego futbolu. Biorąc pod uwagę fakt, że 
GKS Jastrzębie występuje obecnie w piątej lidze 
i trudno liczyć, że z marszu za kilka lat powróci na za-
plecze ekstraklasy, gdzie błyszczał Maciej Małko-
wski, wydaje się to dobrym rozwiązaniem przede 
wszystkim pod kątem najlepszych z najlepszych 
w naszej szkółce. 

Jednak Rapid Wiedeń to nie jedyny „zachodni” 
kierunek działań Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzę-
bie. Okazuje się bowiem, że zainteresowanie podję-
ciem dialogu wyrażają kluby z Salzburga i Berlina. 
I właśnie młodzi piłkarze ze stolicy Niemiec przyjadą 
do Jastrzębia na najbliższy Memoriał Stepeckiego, 
Kolosy i Tyszkiewicza, o którym była mowa na po-
czątku. Rozwój współpracy z profesjonalnymi i świe-
tnie zarządzanymi klubami z Zachodu, które posia-
dają szeroką bazę treningową, może tylko procen-
tować. Być może zatem czas zrewidować sens pejo-
ratywnie pojmowanego przysłowia o „austriackim 
gadaniu”...

Austriackie okno na świat

Na przełomie minionego i bieżącego roku Szkółka Piłkarska MOSiR Jastrzębie nawiązała szerokie kontakty z wiedeńskim 
Rapidem. Władze szkółki chciały zaprosić młodych piłkarzy tego klubu do udziału w kolejnej edycji halowego Memoriału 
Stepeckiego, Kolosy i Tyszkiewicza, który w lutym zostanie rozegrany w Hali Widowiskowo-Sportowej. Austriacy, którzy 
już wcześniej mieli zaplanowany udział w turnieju w Chorwacji, grzecznie odmówili, ale kontakt pomiędzy Jastrzębiem 
i Wiedniem nie urwał się. Obie strony postanowiły kontynuować dialog, którego efektem będzie nawiązanie bliskiej 
współpracy pomiędzy Szkółką Piłkarską MOSiR a najbardziej utytułowanym klubem w Austrii.

Fot. Wikipedia

Gerhard Hanappi Stadion (SK Rapid Wiedeń).  Fot. Google Earth  
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od względem grafiki i różnych bajerów 
Sensible Soccer nijak nie wytrzymuje
porównania z dzisiejszymi grami piłkar-

skimi, które zajmują kilka gigabajtów. Piłkarz 
w SWOS nie miał własnej twarzy, a jedynie odpo-
wiedni kolor skóry i włosów. Kibice nie wykrzy-
kiwali za każdym razem innej nuty. Boisko miało 
zawsze te same wymiary i te same trybuny. Jedy-
nie murawa zmieniała się w zależności od pory 
roku, w której rozgrywano mecz. Szczególnie cie-
kawie wyglądało to zimą, gdy po oblodzonej tafli 
nie dało się nawet normalnie podać do naj-
bliższego zawodnika. Mimo to gra uzyskała 
miano kultowej, a dawne turnieje do dziś są 
wspominane przez dorosłych już ludzi. Co więcej, 
do dzisiaj istnieją rozgrywki ligowe w Sensible, 
gdzie użytkownicy rywalizują przez sieć. Ale to 
już nie to samo... Na czym polegała magia tej 
gry? Pamiętajmy, że mówimy o latach dziewięć-
dziesiątych, gdy internet był w powijakach, a nie-
którzy z nas oglądali Eurosport jedynie dzięki 
misce umieszczonej na balkonie. 

Większość pasjonatów Sensible World of Soc-
cer zetknęła się przede wszystkim z trzema edy-
cjami tej gry, które dotyczyły kolejno sezonów 
1994/1995, 1995/1996 i 1996/1997. Chyba naj-
lepiej dopracowaną wersją była ta z 1995/1996. 
W kolejnej zdarzały się niedoróbki i błędy, wyni-
kające z poprawek w składach. No i ta nieudolnie 
przerobiona szóstka z piątki w dacie... Edycja 
1994/1995 miała inną ścieżkę dźwiękową niż 
młodsze siostry i stąd wielu graczy może ją pa-
miętać przede wszystkim przez ten pryzmat. Gra 
zawierała wiele opcji gry. Od spotkań towarzys-
kich do wieloetapowych turniejów. Ale najwięk-
szą satysfakcję dawała kariera menedżerska czyli 
możliwość rozegrania dwudziestu (bodajże) se-
zonów. Czyli od sezonu 1996/1997 do sezonu 
2016/2017. W połowie lat dziewięćdziesiątych 
rok 2012 wydawał się przysłowiowym kosmo-
sem. A tu... pstryk. I już. Tym niemniej to w karie-
rze menedżerskiej użytkownicy Sensible widzieli 
największą zaletę gry. Nawet pomimo tego, że po 
każdym sezonie przez dziesięć minut przewijały 
się wszystkie ligi i puchary. Cóż, wtedy był czas na 
odrobienie lekcji... Po czterech udanych sezo-
nach jako szkoleniowiec klubowy otrzymywało 
się propozycję trenowania reprezentacji. Ileż to 
razy człowiek zdobywał mistrzostwo świata Pol-
ską, gdy na ataku szaleli Andrzej Juskowiak i Woj-
ciech Kowalczyk. Obaj mieli po trzy i pół gwiazdki, 
oznaczające nie tyle umiejętności, co cenę zawo-
dnika ustaloną przez twórcę gry. Alessandro del 
Piero kosztował okrągłe pięć baniek (co za cza-
sy...), miał zatem pięć gwiazdek. Z kolei same 
umiejętności każdego z zawodników gracz mógł 
poznać po trzech literach przy nazwisku, które 
oznaczały, że dany piłkarz dobrze strzela, biega, 

gra głową itd. Najbardziej pożądaną cechą było 
oczywiście „S”, czyli speed. Nawet największy 
patałach z dwiema gwiazdkami z „S” był więcej 
wart, niż zawodnik z trzema gwiazdkami, ale za 
to „wolny jak ketchup” (prawa autorskie do cyta-
tu ma Andrzej Kostyra). Z tego względu niżej 
podpisany do ligi polskiej ściągał dwóch Koreań-
czyków z drugiej ligi japońskiej, którzy wy-
przedzali tych wszystkich Zielińskich i Łapińskich. 
Innym wariantem było przestawienie bocznego 
pomocnika, który prawie zawsze miał „S” na pier-
wszym miejscu, na atak. Takim był na przykład 
Zdzisław Strojek z GKS Katowice. Ale ten z kolei 
zupełnie nie potrafił strzelać... 

Niby tylko dwie dyskietki, a do dyspozycji 
około setki rozgrywek ligowych i pucharowych 
z całego świata. Do dziś nawet najbardziej pożą-
dane gry nie mają tej zalety, aby można było 
w nich zagrać mecz ligi ghanijskiej pomiędzy 
Asante Kotoko i Hearts of Oak czy ligi sanmariń-
skiej między Tre Fiori a Muratą. A kompletnym 

hitem były cztery ligi Salwadoru. Ta mała bana-
nowa republika leżąca w Ameryce Środkowej nie 
wiadomo czym zasłużyła sobie na takie wyróż-
nienie, bo czterema ligami dysponowały jedynie 
Anglia i Szkocja. No i Australia oraz Nowa Zelan-
dia, jeśli liczyć rozgrywki stanowe (tu jednak nie 
było możliwości awansu z jednej do drugiej, były 
to ligi równoległe). Polska miała zaledwie jedną 
ligę, ale i tu była ciekawa zabawa, szczególnie 
gdy człowiek był młody i naiwny. Oto w ramach 
krajowych pucharów poza drużynami z ligi poja-
wiały się zespoły... dodatkowe. Najczęściej z po-
przednich edycji gry, czyli grające na najwyższym 
poziomie rozgrywek nieco wcześniej. No i pewne-
go pięknego dnia niżej podpisany znalazł... 
Szombierki Bytom. Szybki żuraw do notatek 
i książek... 1992/1993. To przecież tylko parę lat 
po tym, jak w ekstraklasie grał GKS Jastrzębie. Ile 
człowiek napocił się czekając, aż ten upragniony 
zespół pojawi się w Pucharze Polski... SWOS był 
nieco opóźniony wobec oficjalnych rozgrywek, 
zatem sezon 1994/1995 zawierał drużyny z po-

przedniego sezonu. I tak samo było w kolejnych 
latach. Na szczęście Polska była aktualizowana. 
Co innego kraje na wschód od nas, gdzie w ek-
straklasie rosyjskiej można było znaleźć takie 
skarby, jak Żemczużina Soczi, Asmaral Moskwa 
czy Okean Nachodka znad północnokoreańskiej 
granicy, w grze występujący jako Nakhodna, co 
było literówką. Tych literówek było zresztą wię-
cej, ale to tylko dodawało uroku grze. Oto w lidze 
polskiej grał Raków... Czestochoa. Autorom gry 
zabrakło miejsca na wpisanie pełnej nazwy mia-
sta, zatem właśnie tak rozwiązali problem. Sam 
Raków przez graczy z Jastrzębia mógł być trakto-
wany nieco inaczej niż pozostałe drużyny. 
W bramce Andrzej Kretek, a na ławce Marek Koł-
tko. Było jakąś siłą tej gry to, że najpierw czło-
wiek oglądał Eurogole, a potem zasiadał do Amigi 
i tymi samymi zawodnikami mógł strzelać bra-
mki. Niewiele gier dawało taką możliwość, a już 
na pewno żadna nie pozwalała tak mocno wczuć 
się w rozgrywki ligowe w Europie, gdzie użyt-
kownik miał do wyboru możliwość gry w pra-
ktycznie każdej z lig. W zasadzie brakowało je-
dynie Bośni i Hercegowiny (gdzie dopiero koń-
czyła się wojna), Macedonii, Mołdawii, Andory, 
Gruzji, Armenii i Azerbejdżanu. I to jedynie z tego 
powodu wśród proponowanych narodowości dla 
nowego trenera nie było właśnie tych wymie-
nionych. Oraz Jugosławii (czyli Serbii i Czarno-
góry), która wówczas była wykluczona z rozgry-
wek międzynarodowych. Z drugiej jednak strony, 
sama liga Jugosławii istniała. A tam też małe 
cuda. Budućnost Podgorica, Sutjeska Niksic (dziś 
Czarnogóra), FK Pristina (Kosowo, pojawiała się 
w Pucharze Jugosławii) oraz... Borac Banja Luka 
(Bośnia i Hercegowina, również w Pucharze Ju-
gosławii). Jedynym deprymującym elementem 
ligi jugosłowiańskiej było nazwanie Crvenej Zve-
zdy po angielsku. Red Star Belgrade? Bez sensu. 
Ale w wielu innych, nieco bardziej popularnych li-
gach, wszystko było dopracowane do ostatniego 
piłkarza na rezerwie. 

Gra miała swoje tajemnice. Największą z nich 
było odnalezienie graczy, którzy kosztowali mało, 
a po kupnie ich cena rosła w zawrotnym tempie. 
Z tego powodu gość kosztujący 300 tys. mógł być 
po sezonie wart milion, a po sprzedaży go do in-
nego klubu... znów kosztował 300 tys. I dla 
reprezentacji miał wartość jedynie dwóch i pół 
gwiazdki. Takim piłkarzem był Theodoros Zago-
rakis z PAOK Saloniki. Obrońca. Facet kosztował 
300 tys. i stać na niego było nawet Siarkę Tarno-
brzeg. Być może dlatego dla niżej podpisanego 
tak sensacyjna postawa Zagorakisa prawie osiem 
lat później na Euro 2004 w kadrze Grecji nie była 
aż taką niespodzianką... 

Jest połowa lat dziewięćdziesiątych minionego wieku. Kobiecy głos wita cię piosenką: „You're goal scoring superstar hero”. Wysłużona Amiga 

trzeszczy wgrywając drugą dyskietkę. Jest długo oczekiwane menu. W dzisiejszych czasach najkrótszy lag oznacza serię kulturalnych życzeń wobec 

powolnego sprzętu. Kiedyś trzeba było czekać i nikt nie narzekał. Wybieramy „Career”, choć zdecydowanie częściej klikało się „Load old compe-

tition”. A tam czekało wiele niedokończonych sezonów, które trzeba było wgrywać z osobnej dyskietki. Na jednej mieściło się zaledwie kilka, więc 

z czasem użytkownik Amigi miał więcej dyskietek z sejwami niż pozostałych gier. Świat Sensible Soccer. Pierwsza masowa gra piłkarska, która bez 

pamięci pochłonęła pokolenie urodzone na początku lat osiemdziesiątych. A także tych nieco starszych i nieco młodszych. Nie inaczej było 

w Jastrzębiu, gdzie organizowano liczne turnieje w SWOS-a, a jednym z bardziej intratnych interesów było sprzedawanie joysticków. Ile człowiek ich 

złamał próbując przelobować Petera Schmeichela... No bo niby jak inaczej strzelić bramkę Manchesterowi United, kiedy gra się Stalą Stalowa Wola?
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Piłkarze Gieksy 
trenują w Kamieniu 

Od 30 stycznia do 4 lutego piłkarze GKS 1962 Jastrzębie przebywają na obozie przygotowawczym w Kamie-
niu. Na miejscu zameldowało się 21 zawodników, w tym pozyskani niedawno: Artur Mościcki, Michał 
Chrysteczko i Mateusz Piekarski, oraz testowani: Piotr Pacholski, Kamil Pancer, Bartosz Szelong i Grzegorz 
Drazik. Dwaj ostatni to bramkarze ze Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie. 

Zawodnicy są bardzo zadowoleni z warunków, które zastali w Kamieniu. Nie jest wykluczone, że podopieczni 
Grzegorza Łukasika rozegrają tam spotkania sparingowe, o czym będziemy informować. Poza piłkarzami i 
trenerem w Kamieniu przebywają: trener bramkarzy Robert Zapała, kierownik drużyny Piotr Fedoruk oraz 
masażysta Tomasz Miara.

Ruch Chorzów rozgromiony 
przy Kościelnej 

W sobotnim sparingu rozegranym na boisku przy ul. Kościelnej piłkarze GKS Jastrzębie rozgromili 
występujący w Młodej Ekstraklasie zespół Ruchu Chorzów, w którego barwach zagrał wychowanek Szkółki 
Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie Dominik Trzetrzelewski. Gospodarze byli zdecydowanie lepsi od rywali i zasłu-
żenie wygrali 5:1. Po raz pierwszy od dłuższego czasu w składzie naszego zespołu pojawił się Marcin 
Bednarek. Zagrali również testowani zawodnicy MOSiR Jastrzębie: Adrian Adamczewski i Tomasz Musioł. 
Gole dla Gieksy strzelali: Kamil Jadach (2), Marek Sobik, Adrian Kopacz i Tomasz Lorenc. 

Kolejnym rywalem GKS Jastrzębie będzie w poniedziałek, 6 lutego Stal Mielec. Mecz zostanie rozegrany na 
boisku przy ul. Kościelnej. Początek o 17:00. 

GKS Jastrzębie - Ruch Chorzów ME 5:1 (3:0)
 
GKS Jastrzębie: Prostacki (46. Deege) - Bednarek (46. Chrysteczko), Pacholski, Lorenc, Piekarski, 
Gorzała, Kopacz, Pancer (46. Staniek), Sobik, Jadach, Musioł (46. Adamczewski).

Hokeistkom Białych 
zabrakło pół minuty 

W pierwszym spotkaniu półfinałowym Polskiej Ligi Hokeja Kobiet Białe Jastrzębie przegrały na wyjeździe
z Unią Oświęcim 3:4. Podopieczne Zbigniewa Wróbla mogą być zawiedzione brakiem zwycięstwa tym 
bardziej, że już w 3. minucie prowadziły 2:0. Niestety w trzeciej tercji gospodynie zdołały doprowadzić do 
wyrównania, a gola na wagę wygranej zdobyły na pół minuty przed końcem meczu.

Bramki dla naszego zespołu strzeliły: Magdalena Szynal (dwie) oraz Marta Bigos. Rezultat gwarantuje, iż 
w rewanżu w Jastrzębiu, który zostanie rozegrany w przyszłą sobotę nie zabraknie emocji.

Unia Oświęcim - Białe Jastrzębie 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)

Białe Jastrzębie: Kosińska (Antoniewicz) - Jabłońska, Gumowska, Bigos, Czarnecka, Szynal,  
Kierc, Rapcia, Kulas, Wróbel, Pocheć, Tyc, Mianowska.

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. Magdalena Kowolik

Dużo zyskiwał też młody wówczas Fabio Canna-
varo (kosztował zaledwie milion), a we wcześ-
niejszej wersji gry Oliver Bierhoff z Udinese. To 
było jeszcze przed Euro 1996, gdzie Niemiec 
strzelił dla swojej reprezentacji złotego gola w fi-
nale z Czechami. A przecież nie tylko piłkarzy do-
tyczyły finanse...W jednym z klubów ligi urugwaj-
skiej (Besanez lub coś podobnie brzmiącego) po 
niemal każdym meczu na konto wpływał... okr-
ągły milion. Wszystko pięknie, ale w przypadku 
Ameryki Południowej brakowało Copa Libertado-
res. Zatem po zdobyciu mistrzostwa Montevideo 
i okolic można było się znudzić. Co do obrońców, 
to świetną metodą na zarabianie na nich było 
postawienie ich... na pomocy przy taktyce 4-4-2. 
Pomocnicy tracili wartość w oczach, a obrońcy 
wprost rozkwitali. W ten sposób można było szy-
bko i niepostrzeżenie przejść przez pierwsze 
cztery sezony jako nowy Jose Mourihno i otrzy-
mać upragnione „International job offer from 
Poland”. I tam zaczynała się zabawa w porówny-
wanie, wyrzucanie, dokładanie i zdobywanie 
wszystkiego z reprezentacją Polski. Ale i tu mały 
błąd. Na pozycji prawego obrońcy (RB) Marek 
Jozniak z EA Guingamp. A na pozycji środkowego 
obrońcy (D) Marek Jóźwiak z Legii... Trudno. Taki 
urok gry. I choć Polską wygrywało się wszystko, 
a Stomilem Olsztyn przebojem zdobywało się 
Ligę Mistrzów, to największym sukcesem w re-
prezentacyjnej karierze niżej podpisanego był 
ćwierćfinał mistrzostw świata osiągnięty z India-
mi. Każdy z piłkarzy po jednej gwiazdce. W lidze 
sześć zespołów, które prezentują poziom poniżej 
krytyki. Mecz z Brazylią. Kilkanaście strzałów 
w światło bramki, ale Taffarel wszystko bronił. 

A ci jeden strzał z połowy boiska i indyjski pata-
łach w bramce zapomniał, jak się piłkę łapie. To 
były przeżycia. A byli i tacy, którzy w przerwie 
między lekcjami w podstawówce biegli do domu 
i rozgrywali mecze... 

Inną bajką były kilkuosobowe turnieje. Gry-
walność Sensible była wręcz kosmicznie dobra, 
więc łamanie joysticków i wściekłość po prze-
granych meczach były na porządku dziennym. Co 
innego zagrać z komputerem, którego po paru 
miesiącach ogrywało się bez problemu, a co in-
nego zmierzyć się z żywym rywalem. Taki prze-
ciwnik nie reaguje automatycznie, ale myśli i cza-
sami zdarza mu się zrobić coś nieprzewidywal-
nego. Ale te spotkania nie były częste. Rodzice 
nie mieli aż tak dużo pieniędzy na nowe joysti-
cki... Zatem po turnieju człowiek biegł na boisko, 
aby w prawdziwym życiu wygrać „w tyka” z kole-
gą, który przed godziną rozwalił mu Milan jakimś 
Galatasarayem. 

Sensible World of Soccer. Epokowa gra spor-
towa, jakiej już nie będzie. Niezwykły sentyment. 
Temat do rozmów na przerwach we wszystkich 
jastrzębskich, polskich, a zapewne i wielu euro-
pejskich szkołach. I to zaledwie piętnaście lat te-
mu. Parę pikseli, ta sama muzyka, kilka kolorów 
i do tego trzeba czekać, aż „przewiną się ligi”. 
Tym niemniej, zapewne wśród Szanownych Czy-
telników znajdą się tacy, którzy mogą powiedzieć 
o sobie: „Jesteśmy pokoleniem Sensible”.
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SWOS RULEZZ:)
autor: sailormoon1@o2.pl

A dziś Marek Jóźwiak ściąga ze wspomniane-
go Asante Kotoko piłkarza, którego nie było jesz-
cze wtedy na świecie!
autor: Mejuh Mocnis

Przegrałem w tę grę dzieciństwo :)
autor: Artur

ja miałem joistick na mikrostyki i tylko wymie-
niałem sprężynki hahaha piękne czasy, super gra. 
Najlepsze były mecze z bratem friendly "na śmierć 
i życie" prawie dochodziło do rękoczynów
autor: karol

Ja sobie nabiłem kasy i kupowałem kogo 
chciałem. Pamiętam też pierwszą fifę oraz inne gry 
kopane wydawane z myślą o mistrzostwach np. 
we Włoszech w 1990 r. A co do Sensible Soccer to 
miałem chyba wszystkie wersje na Amigę. 
autor: Heretyk

a ja mam gre na pceta i czasami pogrywam so-
bie:) milo powspominac piekne czasy
autor: tojek
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No takiego artykułu to sie tu nie spodziewa-
łem LOL, dzięki za wspomnienia. A co do taktyki, 
to lepsza była sweep :):)
autor: SWOSMAN

hehe... fajnie powspominać;) a myślałem, że 
tylko ja mialem takiego bzika
autor: ppp

Korzystam z okazji bo się ligi przewijają... 
Mariusz (do autora) przez Ciebie musiałem kupić 
joysticki do peceta... ale frajda ta sama... Dzięki :)
autor: Mario

Zaczynam zbierać sprężnki z zapalniczek do 
joysticków :D
autor: ar2d2

ma ktoś do sprzedania amigę z SWOS?:)
autor: Leszek

Nie byłem takim expertem jak Ty, ale swoje 
wygrałem w tym soccerze, świetny tekst, pozdr-
awiam
autor: tomas

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na www.jasnet.pl
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Osiemnaście sekund do sukcesu... 

Było bardzo blisko urwania punktów liderowi i doprowadzenia do rzutów karnych. Mimo heroicznej walki 
JKH GKS Jastrzębie przegrał z STS Sanok po dogrywce. Na osiemnaście sekund przed końcem doliczonego 
czasu gry Krzysztof Zapała strzelił bramkę na 2:1 dla gospodarzy. 

Tym samym podopieczni Jiriego Reznara zdobyli jeden punkt, który może okazać się bezcenny w kontekście 
walki o pierwszą czwórkę. Jedynego gola dla gości strzelił w 49. minucie Arkadiusz Kąkol. Jastrzębianie 
mogli rozstrzygnąć losy meczu zanim doszło do dogrywki, ale wielokrotnie na ich drodze stawał świetnie 
dysponowany Przemysław Odrobny.

STS Sanok - JKH GKS Jastrzębie 2:1 (0:0, 0:0 1:1, 1:0 po dogr.)
0:1 Arkadiusz Kąkol (Mateusz Bryk) 48:53
1:1 Dariusz Gruszka (Krystian Dziubiński) 52:43
2:1 Krzysztof Zapała (Paweł Dronia) 64:42

JKH GKS Jastrzębie: Kamil Kosowski - Adrian Labryga, Mateusz Bryk, Mateusz Danieluk, Petr Lipina, 
Richard Bordowski - Kamil Górny, Martin Ivicić, Maciej Urbanowicz, Filip Drzewiecki, Szymon Marzec - 
Mateusz Rompkowski, Bartosz Dąbkowski, Tomasz Kulas, Arkadiusz Kąkol, Mateusz Strużyk - 
Tomasz Pastryk, Patryk Kogut, Błażej Salamon, Michał Szczurek.

Jastrzębski przegrywa 
z Delectą w tie-breaku

To był prawdziwy sportowy horror. Po pięciosetowej walce Jastrzębski Węgiel przegrał z Delectą Bydgoszcz 
2:3. Dwa pierwsze sety należały do gości, ale mimo to podopieczni Lorenzo Bernardiego zdołali wrócić do 
gry i doprowadzić do tie-breaku, w którym oba zespoły walczyły punkt za punkt. Bohaterami piątego seta 
Stephane Antiga i Michał Łasko. Francuz i Włoch raz po raz wyprowadzali skuteczne ataki. Gospodarze 
wybronili kilka piłek meczowych, ale ostatecznie musieli uznać wyższość sąsiadów z tabeli. 

Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano wspomnianego Antigę, ale najskuteczniejszym siatkarzem 
zawodów był Łasko z 29 punktami na koncie. Po 12. kolejce spotkań PlusLigi Jastrzębski zajmuje piąte 
miejsce ze stratą siedmiu punktów do Skry. 

Jastrzębski Węgiel - Delecta Bydgoszcz 2:3 (23:25, 22:25, 25:19, 25:20, 17:19) 

Jastrzębski Węgiel: Vinhedo, Łasko, Kubiak, Holmes, Bontje, Bozko, Rusek (libero) 
oraz Nemer, Sufa, Thornton, Gawryszewski. 

Laura Grzyb i Wiktoria Sądej wzięły udział w to-
warzyskim meczu bokserskim pomiędzy Ukrainą 
a Polską, który odbył się z okazji 625. rocznicy 
powstania miasta Borysław. Obie walki pomiędzy 
jastrzębiankami a rywalkami zza wschodniej gra-
nicy zakończyły się remisami. Niestety, i tym ra-
zem o rezultatach zadecydowało gospodarskie 
sędziowanie. Mecz zakończył się wygraną Ukra-
iny 8:6. W finale kategorii 46 kg Wiktoria Sądej 
walczyła z Inną Płotnicką, która jest brązową me-
dalistką mistrzostw świata. Z kolei Laura Grzyb 
zmierzyła się z mistrzynią świata i Europy Wikto-
rią Wirt. Mecze zakończyły się remisami, choć na-
sze pięściarki były lepsze od gospodyń. Naszym 
bokserkom na Ukrainie towarzyszyli trenerzy 
Andrzej Porębski i Tadeusz Wijas.

Aleksandra Langiewicz i Weronika Krawczyk 
z Klubu Judo Koka Jastrzębie wywalczyły złote 
medale młodzieżowych Mistrzostw Śląska w By-
tomiu. Podopieczne trenera Roberta Radlaka 
triumfowały odpowiednio wśród juniorek (63 kg) 
oraz juniorek młodszych (48 kg). W finale Lan-
giewicz pokonała Agnieszkę Niedźwiedź z Pa-
łacu Młodzieży Katowice, a Krawczyk wygrała 

W miniony weekend rozegrane zostały kolejne 
spotkania Miejskiej Ligi Piłki Halowej. W grupie A 
nadal prowadzi TKKF Chrobry Omega, który po-
konał Geo-Wiert GKS 1962 Jastrzębie 6:4. W naj-
ciekawszym meczu kolejki Pub Żywiecki-JanPol 
wysoko przegrał z wracającą do wysokiej formy 
KSRG Zofiówka. Dzięki niespodziewanemu remi-
sowi "Związkowców" z Zofiówki z Elitą przewaga 
Chrobrego wzrosła do czterech punktów. W gru-
pie B prowadzi Pub Queen.

SułSport Eko-Solar - Luciano-Futsal 3:7
Semi Nosiadek-Italparts - Manhattan 8:4  
Elita - NSZZ Solidarność KWK Zofiówka 2:2
Pub Żywiecki-JanPol - KSRG Zofiówka 3:7 
Geo-Wiert GKS1962 - TKKF Chrobry Omega 4:6
Parafia Zdrój - Cukiernia Jagódka-Mors vo 3:0 
Oldboje ZZK Solidarność 80 JSW S.A. - pauza 

Ekipa Zespołu Szkół nr 6 wygrała halowe piłkar-
skie Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju Szkół Ponad-
gimnazjalnych, których finały odbyły się w minio-
nym tygodniu w Hali Omega. "Szóstka" wygrała 
cztery mecze i zremisowała jeden, z wicemis-
trzem, pierwszą drużyną Zespołu Szkół nr 5, któ-
ry niespodziewanie stracił również punkty z naj-
słabszą w turnieju drugą ekipą tej placówki. Trze-
cie miejsce zajęła "Dwójka".

Siedem hokeistek Białych Jastrzębie znalazło się 
w reprezentacji Polski na zgrupowanie kadry, 
które będzie miało miejsce w Jastrzębiu-Zdroju. 
Biało-czerwone przygotowywać się będą do Mis-
trzostw Świata Dywizji IIB w Seulu. Marek Kozyra 
powołał Agatę Kosińską, Annę Kierc, Agatę Ko-
zyrę, Martę Bigos, Ewelinę Czarnecką, Paulinę 
Kulas i Magdalenę Szynal. Podczas zgrupowania, 
które rozpocznie się 24 lutego, Polki zagrają 
mecz towarzyski z Chorwacją. Podczas turnieju 
w Korei Południowej podopieczne Kozyry zmierzą 
się z Hiszpanią, Belgią, Islandią, RPA oraz gospo-
dyniami. Pierwszy mecz imprezy zostanie roze-
grany 10 marca.

z Klaudią Pawłowską z Budowlanych Sosnowiec. 
W tej samej kategorii, co Weronika Krawczyk, 
udanie wystartowała Monika Karkoszka, która 
zdobyła brąz. Ponadto w gronie młodziczek (57 
kg) piąte miejsce zajęła Magdalena Kaczyńska.

Z pięcioma medalami powrócą do Jastrzębia re-
prezentanci Klubu Judo Koka, którzy wzięli udział 
w młodzieżowych Mistrzostwach Śląska w Byto-
miu. Na najwyższym stopniu podium stanęli 
Artur Drogowski (junior, 66 kg) oraz Dawid 
Zykubek (junior młodszy, 55 kg). Srebrne medale 
padły łupem Patryka Kalińskiego (junior, 73 kg) 
oraz Patryka Nowaka (junior młodszy, 46 kg), na-
tomiast brąz wywalczył Mateusz Barciański (mło-
dzik, 73 kg). Ponadto na trzecim miejscu uplaso-
wał się również wychowanek Koki, obecnie tre-
nujący w Czarnych Bytom Patryk Godek (junior, 
60 kg).

Zwycięstwem z Naprzodem Rydułtowy piłkarze 
Granicy Ruptawa rozpoczęli przygotowania do 
rundy wiosennej. Podopieczni trenera Franciszka 
Krótkiego od 30 stycznia do 4 lutego będą 
przebywali na obozie przygotowawczym w Klucz-
borku, gdzie rozegrają co najmniej dwa sparingi. 
W kadrze Ruptawy poza Adrianem Bieleckim 
z GKS Jastrzębie znalazł się bramkarz Radosław 
Kalisz, który trafił na Estadio de Libowiec w zas-
tępstwie Bartosza Szelonga. Po powrocie z Opol-
szczyzny Granica rozegra sparingi z: MOSiR-em 
Jastrzębie (11.02), Cukrownikiem Chybie 
(18.02), Naprzodem Czyżowice (25.02), GKS 
Jastrzębie (03.03), Czarnymi Gorzyce (10.03) 
i Granicą II Ruptawa (17.03).

Z pięcioma złotymi medalami wrócili do Jastrzę-
bia młodzi wychowankowie sekcji pływackiej 
H2O Jastrzębie z zawodów o Puchar SP Even-
dativ, które odbyły się w Myślenicach. Po dwa 
złote krążki wywalczyli: Katarzyna Wysmolińska 
(50 m stylem dowolnym i grzbietowym) i Piotr 
Mosoń (50 m stylem dowolnym i grzbietowym), 
a jeden - Liliana Pająk (50 m stylem klasycznym). 
Ponadto młodzi jastrzębianie zdobyli kilka sreb-
rnych i brązowych medali. W tym gronie znaleźli 
się: Liliana Pająk, Barbara Czaja, Weronika 
Kamieniarz, Anna Mosoń i Samuel Mosoń. Nie-
wiele do brązu zabrakło Milenie Pająk, która zaję-
ła czwarte miejsce

Miłą niespodziankę sprawiły tenisistki stołowe 
JKTS Jastrzębie, które w rozegranym awansem 
meczu I ligi południowej kobiet pokonały na 
wyjeź-dzie zdecydowanie wyżej notowany zes-
pół LUKS Galux Skrzyszów 6:4. Świetnie spisały 
się Karolina Miklar i Natalia Guzdek, które wywal-
czyły indywidualnie po dwa punkty. Zwycięstwo 
w singlu i deblu (z Dorotą Paluch) dołożyła do-
świadczona Alina Zborowska.

LUKS Galux Skrzyszów - JKTS Jastrzębie 4:6 
Sivakova - Zborowska 3:1 
Jaśkowiec - Paluch 3:2 
Sivakova - Paluch 3:1 
Jaśkowiec - Zborowska 2:3 
Galus - Guzdek 1:3 
Górka - Miklar 0:3 
Galus - Miklar 2:3 
Górka - Guzdek 2:3 
Sivakova / Górka - Paluch / Zborowska 1:3 
Galus / Jaśkowiec - Miklar / Guzdek 3:0

piłka nożna

hokej

judo

tenis stołowy

pływanie

boks

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. jasnet.pl
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M-4
Do remontu, wolne natychmiast, 
atrakcyjna lokalizacja!

Jastrzębie-Zdrój
ul. Szkolna
CZK-MS-352

Elżbieta  785339344
125 000 do negocjacji

M-4
Po remoncie, kuchnia 

2
z oknem, balkon, 58,07m

Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska
CZK-MS-356

Izabela 785339404
159 000 do negocjacji

M-3
Po remoncie. Wolne natychmiast

Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
CZK-MS-321

Izabela 785339404
164 000  do negocjacji

M-4
Niskie piętro
Jastrzębie-Zdrój
ul. Katowicka
CZK-MS-317

Elżbieta  785339344
133 900 do negocjacji

M-5
2 Z baloknem, 62 m

Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
CZK-MS-315

Elżbieta 785339344
137 000  do negocjacji

M-2
pokój przedzielony, 

2 
gładź gipsowa,panele,34,5m

Jastrzębie-Zdrój
ul. Katowicka
CZK-MS-365

Izabela 785339404
96 000 do negocjacji

M-4
po remoncie, 9 piętro, 

2krótki blok 55,7 m

Jastrzębie-Zdrój
ul. Turystyczna
CZK-MS-357

Izabela 785339404
144 000 do negocjacji

M-3
2NAJTAŃSZA OFERTA NA RYNKU! 48m , 

Niski blok, kuchnia z oknem, duży balkon

Jastrzębie-Zdrój
Osiedle Zofiówka
CZK-MS-341

Izabela 785339404
105 000 do negocjacji

M-3
Wolne natychmiast, po remoncie 
NOWA NIŻSZA CENA!

Jastrzębie-Zdrój
Dzielnica Zdrój
CZK-MS-312

Izabela  785339404
115 000 do negocjacji

M-2
Do remontu, wolne natychmiast

Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
CZK-MS-359

Izabela  785339404
67 000 do negocjacji

M-4
4 pokoje, kuchnia z oknem

Jastrzębie-Zdrój
ul. Pomorska
CZK-MS-347

Izabela 785339404
129 900 do negocjacji

M-4
Komfortowe. Niski blok
Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska
CZK-MS-339

Izabela 785339404
135 000 do negocjacji

M-4
55m2, niskie pietro 
Znakomita lokalizacja!

Jastrzębie-Zdrój
Ul. Miodowa
CZK-MS-187

Elżbieta  785339344
149 000 do negocjacji

M-4
Układ nie przejściowy 
Kupujący nie płaci prowizji
Kolejna obniżka ceny!

Jastrzębie-Zdrój
ul. 11 Listopada
CZK-MS-223

Izabela 785339404
136 000 do negocjacji

M-2 
POLECAMY! Stan do 
wprowadzenia, 36 mkw, 4 piętro

Jastrzębie-Zdrój
ul. Kurpiowska
CZK-MS-349

Izabela 785339404
109 000 do negocjacji

DOM
Stan wybudowania do 
wprowadzenia

2 2
Pow.: 155m , działka: 65m

Zebrzydowice
CZK-DS-126

Elżbieta 785339344
490 000 do negocjacji

DOM
OKAZJA!
Strumień
CZK-DS320

Elżbieta 785339344
227 000 do negocjacji

DOM
Nowy dom
super oferta!
Drogomyśl
CZK-DS-303

Elżbieta 785339344
480 000 do negocjacji

DOM
Bardzo dobra lokalizacja. Działka 
zagospodarowana z dwoma 
garażami i budynkiem gospodar.

Strumień
Pruchna
CZK-DS-340

Elżbieta 785339344
432000 do negocjacji

DOM
Kupujący nie płaci prowizji

Jastrzębie-Zdrój
ul. Strażacka
CZK-DS-285

Elżbieta 785339344
450 000 do negocjacji

DOM
Komfortowy dom
Pow. 217 m2
Marklowice
CZK-DS-297 

Elżbieta 785339344
690 000 do negocjacji

Dom
Znakomita lokalizacja
Stan do wprowadzenia

Jastrzębie-Zdrój
Centrum
CZK-DS-269

Izabela 785339404
470 000 do negocjacji

DOM 
Komfortowy dom 
w sąsiedztwie lasu

Jastrzębie-Zdrój
Dzielnica Zdrój
CZK-DS-186 

Elżbieta 785339344
799 000 do negocjacji

DOM
Po generalnym remoncie, 
znakomita lokalizacja!

Jastrzębie Górne
CZK-DS-58

Izabela 785339404
380 000 do negocjacji

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

Jastrzębie-Zdrój
Bzie
CZK-GS-244

Elżbieta 785339344
42 000 do negocjacji

DOM
Może być dwurodzinny
Świerklany
Działka 4000 m2
CZK-DS-330

Izabela 785339404
430 000 do negocjacji

M-4
Stan do wprowadzenia,
55,7 mkw, 5 piętro

Jastrzębie-Zdrój
ul. Wielkopolska
CZK-MS-354

Elżbieta 785339344
129 900 do negocjacji

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



Poszukujemy przedstawicieli 
w Pawłowicach i Jastrzębiu-Zdroju. 
kontakt: 600 400 338

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

Agencja reklamowo-wydawnicza 
zatrudni osoby na stanowisko: - 
Menadżer sprzedaży - przedstawiciel 
handlowy
kontakt: 781 324 019

Przyjmę do pracy w 
kawiarnio-pizzerii kobietę mającą 
doświadczenie w gastronomii 
(fast food, pizza). Wiek od 30 lat. 
kontakt: 519 403 900

Poszukuję krawcową 
z doświadczzeniem w szyciu 
i modelowaniu firan do zakładu 
usługowego w Jastrzębiu-Zdroju. 
kontakt: 508 322 833

Poszukujemy młodej, dynamicznej 
osoby, o miłej aparycji oraz 
umiejętności w nawiązywaniu 
kontaktów. Praca w biurze oraz 
w terenie. Mile widziane 
doświadczenie. 
kontakt: 692 106 273

Zatrudnimy osobę na stanowisko 
agenta nieruchomości. Wymagania: 
własny samochód, prawo jazdy kat. 
"B". CV wraz ze zdjęciem i LM 
proszę przesłać na maila. 
kontakt: praca@kotwicki.pl

Poszukujemy odpowiedzialnej 
i ambitnej osoby na stanowisko 
kasjer/recepcjonista. 
Praca na pół etatu. 
CV proszę przesyłać na adres: 
zaneta.knapczyk@centertel.pl 
kontakt: 32 47 01 234

Zatrudnimy kierowcę 
międzynarodowego C+E. Kontakt 
324708781 lub w biurze od 08:00 
do 16:00 - firma Cargoway, 
ul. Wyzwolenia 105E, Jastrzębie. 
kontakt: 32 47 08 781

Zatrudnimy mechanika 
samochodowego. Kontakt Cargoway 
sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 105E, 
Jastrzębie od 08:00 do 16:00.
kontakt: 32 47 08 781

Poszukujemy osoby do stworzenia 
biznesplanu, oferty prosimy 
przesyłać na adres e-mail. 
kontakt: tomekszm@gmail.com

Do wynajęcia piękny lokal na każdą 
dział. 60m2, 2 pomieszczenia, 
własne media, w centrum, 
w nowym pawilonie, na przeciw 
Policji, nad sklepem spożywczym. 
kontakt: 324741047 / 514323030

Firma DROMET zatrudni mechanika 
samochodowego z doświadczeniem. 
kontakt: 693 956 91

Wynajmę mieszkanie od zaraz M-3 
ul. Poznańska blok 4-piętrowy 
na 3 piętrze czynsz około 350+500 
odstępne ( kaucja 1000 zwrotna ) 
kontakt: 513 406 929

Wynajmę mieszkanie 3 - pokojowe, 
I piętro. Os.Bogoczowiec 
kontakt: 791 966 418

Wynajmę mieszkanie M-4 (53 m) 
przy ul. Pomorskiej za wynajem+ 
czynsz 1100,00zł 
kontakt: 515 850 082

Wynajmę M-4 w Pawłowicach, 
1 piętro, czynsz 700zł (w tym ciepła 
woda)+media+odstępne 300 zł. 
Kaucja zwrotna 1500zł.
kontakt: 787 121 424

Zamienię M-4 własnościowe 
(po remoncie) na M-3 też 
własnościowe na osiedlu “6” 
ul. Kusocińskiego. Mile widziana 
kuchnia z oknem, piętro 1 lub 2.
kontakt: 660 410 823 

Zamienię mieszkanie spółdzielcze 
M-6 (układ 3x1) przy ul. Poznańskiej 
na dwa małe mieszkania. 
kontakt: 510 419 070

Zamienię mieszkanie M-3 na M-4 
M-5 lub M-6. Dwa duże pokoje 
kuchnia z oknem, wyremontowane. 
Może być zadłużone lub za dopłatą 
lub do remontu. 
kontakt: 510 370 656, 793 611 725

Kupię mieszkanie bez pośredników 
na osiedlu VI 
kontakt: 514 003 009

Pilnie kupię mieszkanie 
M4 lub M5 w Pawłowicach. 
Może być do remontu! 
kontakt: 668 156 340
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Ekspres Gotówkowy 
do 10 tyś. 

Dzwoń teraz! 
512 139 206

DORADCA KLIENTA 
na teren Jastrzębia

kontakt: 664 741 715

Bank Ci odmówił? 
Zadzwoń 

664 741 715




