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T
o może kilka słów o samej Spółce. Powstała 
w 1998 r. i od początku wchodziła w skład 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. JSK posiada 

koncesję na zarządzanie liniami kolejowymi. Obszar 
zarządzany obejmuje tory stacyjne kopalń: Borynia, 
Budryk, Jas-Mos, Zofiówka, Pniówek i Krupiński 
wraz z przyległymi torami szlakowymi oraz stację 
zdawczo-odbiorczą Pawłowice Górnicze. Działa więc 
na terenie kilku okolicznych gmin.

Teraz kolejna kwestia. Skąd w ogóle wzięła się 
wspomniana kwota? Nie wdając się w szczegóły, na-
leży nadmienić, że w latach 2002-2006 JSK uczciwie 
regulowała zobowiązania wobec miasta, ale jedno-
cześnie próbowała dochodzić swoich praw na dro-
dze sądowej. Kością niezgody były tu budynki wcho-
dzące w skład zarządzanej przez nią infrastruktury 
kolejowej, które na mocy ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych z 1991 r. są zwolnione z opłat. I to 
w końcu udało się. Ostatecznie Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny uznał budowle kolejowe i zajęte pod nie 
grunty we władaniu JSK za zwolnione z podatku 
od nieruchomości. W ślad za tym Urząd stwierdza 
nadpłatę w podatku. Mówiąc szczerze: nie miał in-
nego wyjścia.

Zdumiewające, że po niespełna 10 miesiącach, 
19 października 2011 r., magistrat wykonał gwał-
towną woltę i powołując się na zmianę orzecznictwa 
sądowo-administracyjnego wydał kolejną decyzję 
w tej sprawie. Urzędnicy doszli do przekonania, że 
jednak pośpieszyli się trochę ze zwrotem nadpłaty 
w podatku. Pieniądze miały wrócić z powrotem do 
miejskiej kasy i to wraz z odsetkami od dnia zwrotu 
nadpłaty, czyli 30 grudnia 2010 r. Chciałoby się zapy-
tać, jak w ogóle mogło do tego dojść? I skąd te od-

setki, skoro cała sprawa nie powstała z winy JSK? 
Poza tym, co oznacza owa enigmatyczna „zmiana 
orzecznictwa sądowo-administracyjnego”? Urząd 
odpowiada na interpelację radnego Janusza 
Tarasiewicza, który zainteresował się całą sprawą:
„W dniu 04.11.2010 r. NSA (inny skład orzekający) 
wydał wyrok II FSK 1102/09 o sentencji przeciwnej 
wyrokowi II FSK 8/08 (czyli temu, na podstawie 
którego stwierdzona została nadpłata w podatku – 
przyp. aut.). 

W świetle interpretacji przedstawionej w wyroku II 
FSK 1102/09 budowle kolejowe i zajęte pod nie 
grunty będące we władaniu JSK stanowiły przed-
miot podatku od nieruchomości. Nadpłata podatku 
dla JSK była więc nienależna”. Pewne kuriozum sta-
nowi tu łatwość, z jaką NSA zmieniał zdanie, zajmu-
jąc w tej samej sprawie w czasie dwóch swoich po-
siedzeń diametralnie odmienne stanowiska. Korzy-
stna interpretacja Sądu, jaką przyjęło Jastrzębie-
Zdrój nie była jego zasługą, lecz jednej z pięciu 
gmin, na terenie których znajdują się zasoby Spółki, 
a która to gmina odwołała się od wcześniejszego 
wyroku. Nasze miasto jedynie skorzystało skwapli-
wie z nadarzającej się okazji. Jak samo tłumaczy: 
„Jest naturalne, że organ podatkowy I instancji 
przyjmuje interpretację korzystniejszą z punktu wi-
dzenia interesów gminy”. No jasne. A jakże by ina-
czej. JSK w dniu 7 listopada 2011 r. na powyższą de-
cyzję w wymagalnym terminie złożyła odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kato-
wicach. Jak do tej pory nie zostało ono rozpatrzone.

Trzymając się chronologii. 14 grudnia JSK otrzy-
muje postanowienie, które nadaje rygor natychmia-
stowej wykonalności decyzji o zwrocie podatku. Co 
ciekawe Urząd Miasta wydał je 9 października, zaś 
sama decyzja, przypomnijmy to raz jeszcze, dato-
wana jest na 19 października. Oczywiście, cały czas 
mowa o roku 2011. Ten fenomen zasługuje bez wąt-
pienia na to, aby się nad nimi pochylić. Może nawet 
doktoryzować. Po pierwsze, jak można wydać posta-
nowienie do dokumentu, który powstanie dopiero za 
10 dni? Czy oznacza to, że Urząd Miasta opanował 
trudną sztukę wyprzedzania rzeczywistości? On sam 
tłumaczy się „omyłką pisarską”. W sumie trudno 
odmówić mu takiego prawa. Z drugiej strony, co 
miałaby w praktyce oznaczać ta „omyłka”? Czy to, że 
zamiast kompetentnych urzędników nasze miasto 
stawia teraz na pisarzy? I kolejna rzecz – rygor 
natychmiastowej wykonalności. JSK w piśmie do 
prezydenta żali się, że „Jastrzębska Spółka Kolejowa 
Sp. z o.o. przez prawie 14 lat nie zalegała z płatnoś-
cią podatków i zawsze terminowo regulowała swoje 
zobowiązania. Ponadto Jastrzębska Spółka Kolejo-
wa Sp. z o.o. dysponuje majątkiem o wartości ponad 
83 mln zł, co wielokrotnie przewyższa kwotę podat-
ku będącego przedmiotem sporu”. W świetle przyto-
czonych argumentów zachowanie magistratu wyda-
je się co najmniej dziwne. No, chyba że w grę pono-
wnie wchodzi popularna w tutejszych kręgach urzę-
dniczych (tudzież pisarskich) „omyłka pisarska”. Ale 
na to jak na razie nie ma dowodów. 

Także analiza dalszej dokumentacji, jaką JSK 
została „obdarzona” przez jastrzębskich urzędników 
nie wystawia im najlepszego świadectwa. Oto 16 
grudnia 2011 r., już dwa dni po otrzymaniu postano-
wienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonal-
ności, do Spółki dociera upomnienie, które zawiera 
wyliczenie odsetek na kwotę ponad 300 tys. zł po-
cząwszy od dnia... 17.01.2006 r. Z kronikarskiego 
obowiązku przypomnijmy, że datą, od jakiej pierwo-
tnie Urząd zaczął naliczanie odsetek był 30 grudnia 

2011 r., czyli dzień zwrotu nadpłaty. Jak tym razem 
magistrat tłumaczy swoją pomyłkę? Okazuje się, że 
w tym czasie „omyłka pisarska” była już nie-modna, 
zaś do rangi najnowszego trendu zaczął 
pretendować „błąd w oprogramowaniu”. Jednym 
słowem – Urząd się unowocześnia i pisarzy z gęsimi 
piórami w dłoniach zastępują komputery. W oficjal-
nym stanowisku Urzędu Miasta czytamy: „Błąd po-
legał na przyjęciu standardowego terminu nalicza-
nia odsetek. Ten termin przyjmowany jest domyśl-
nie, ponieważ jest on właściwy w olbrzymiej więk-
szości przypadków. Jednak w przypadku JSK, mają-
cym charakter wyjątkowy, termin naliczania odsetek 
był inny, co należało poprawić ręcznie w programie, 
a co nie zostało nieświadomie uczynione”. Fakt nie-
wpisania do komputera innej daty przez urzędnika 
magistrat tłumaczy jako „błąd w oprogramowaniu” 
(no, przecież nie urzędników) – interpretacja godna 
uwiecznienia jej nie tylko w tym artykule. Urzędnicy 
tłumaczą także, że taka sytuacja „wystąpiła w prak-
tyce działania urzędu po raz pierwszy”. No cóż, nie 
ma powodów nie wierzyć, że akurat taka po raz pier-
wszy.

Wracając jeszcze na chwilę do pisma JSK. 
„Szanując prawo Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. 
z o.o. uczyniła zadość decyzji Prezydenta Miasta 
Jastrzębia-Zdroju i dokonała zwrotu podatku, jed-
nakże absolutnie nie może zgodzić się ze stwierdze-
niem organu, iż zwrot podatku otrzymała nienależ-
nie i tym samym zobowiązana jest do zapłaty od-
setek od dnia zwrotu, tj. 30.12.2010 r.” I jeszcze coś 
a propos milczenia Samorządowego Kolegium Od-
woławczego. Urząd interpretuje ten fakt nader opty-
mistycznie stwierdzając, że „sprawa nie została roz-
strzygnięta przez SKO do dnia dzisiejszego, co wska-
zuje, że organ podatkowy (w domyśle: Urząd Miasta 
– przyp. aut.) podjął właściwe działania”. Zaiste 
rewelacyjne samopoczucie mają nasi urzędnicy. 
Zresztą, poczucie humoru też: skoro nie odzywają 
się, mamy rację. Zapomnieli tylko dodać, że SKO jest 
„bombardowane” odwołaniami, gdzie wszyscy po-
pełniają błędy po raz pierwszy. Siłą rzeczy więc nie 
nadąża z udzielaniem odpowiedzi. Ot, cała tajemni-
ca jego uporczywego milczenia.

Ta sprawa posiada także inne elementy 
humorystyczne. Bez wątpienia jednym z nich jest 
stwierdzenie Urzędu, iż „fakt, że zwrot podatku 
nastąpił na podstawie decyzji o stwierdzeniu nad-
płaty nie oznacza automatycznie, że zwrot podatku 
nastąpił należnie”? Tłumacząc z polskiego na pol-
skie, czy jest to równoznaczne z tym, że prezydent 
podjął decyzję o zwrocie podatku, który to zwrot 
nastąpił nienależnie, a więc nie powinien być w ogó-
le stwierdzony? Inną odsłonę tej urzędniczej szopki 
stanowi odpowiedź magistratu na interpelację do-
ciekliwego radnego o ewentualne konsekwencje 
w stosunku do osób odpowiedzialnych za „omyłkę 
pisarską” i „błąd w oprogramowaniu”. Jeśli ktoś miał 
złudzenia, że urzędnicy posypią głowę popiołem, 
mylił się. W odpowiedzi Urzędu Miasta czytamy bo-
wiem: „Uchybienia (…) nie miały wpływu na wynik 
sprawy, jednak z ich wystąpieniem upomniano oso-
by za nie odpowiedzialne oraz zobowiązano je do 
większej staranności przy przygotowaniu dokumen-
tacji podatkowej”. Swoją drogą, o jakim wyniku na-
pisał magistrat? Przecież rozstrzygnięcie sprawy na-
dal „leżakuje” w szufladach SKO.

Wziąwszy pod uwagę wcześniejsze wpadki mia-
sta, chociażby tę z Halą Widowiskowo-Sportową, 
należałoby zastanowić się, czy to dyscyplinowanie 
urzędników było wystarczające? Pamiętajmy, że 
sprawa Jastrzębskiej Spółki Kolejowej miała chara-
kter szczególny i jako taka powinna być potrak-
towana ze szczególną atencją. Dlaczego bezkrytycz-
nie zawierzono „idealnym pisarzom”? Co z ich prze-
łożonymi? Nie zdołali przyjrzeć się z bliska efektom 
ich „artystycznej” działalności? Niestety, nikomu nie 
przyszło do głowy, żeby zadawać podobne pytania. 
Przeciwnie – urzędnicza nonszalancja osiągnęła 
w tym przypadku zenit. Inna kwestia, to samo za-
chowanie magistratu. Jest taka dziecięca rymo-
wanka: „Kto daje i zabiera...” Ale to już całkiem inna 
historia.

Nie byłoby tej całej sprawy, gdyby nie pewne pismo jastrzębskiego magistratu. 23 grudnia 2010 r. uznaje on na rzecz Jastrzębskiej 
Spółki Kolejowej nadpłatę w podatku w wysokości kilkuset tysięcy złotych. Jak czytamy w stosownym dokumencie: „Decyzja ta stała 
się ostateczna”. Już niebawem okaże się, że to ostatnie słowo w języku urzędników nijak miało się do jego klasycznej definicji...

Stacja KWK Zofiówka.  Fot. Łukasz Parylak
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W lutym na jastrzębskich ulicach doszło 
do trzech poważnych wypadków drogo-
wych. Zaraz na początku miesiąca, 1 lu-
tego, zderzyły się dwa samochody oso-
bowe na al. Jana Pawła II. „Ranne zo-
stały dwie osoby. Jak wstępnie ustalili po-
licjanci, kierowca samochodu marki Volk-
swagen, 51-letni mieszkaniec Marklowic, 
jadąc prawym pasem ruchu al. Jana Pa-
wła II w kierunku al. Piłsudskiego pra-
wdopodobnie nie zachował należytej os-
trożności podczas skrętu w lewo, w wyni-
ku czego zajechał drogę jadącej sąsied-
nim pasem ruchu 56-letniej jastrzębian-
ce, kierującej samochodem marki Volvo. 
W wyniku zderzenia pojazdów obie 
wymienione osoby zostały ranne 
i z ogólnymi potłuczeniami ciała trafiły do 
szpitala. Kierujący byli trzeźwi” 
– informuje KMP w Jastrzębiu. 

Następnego dnia, 2 lutego również na tej 
samej ulicy doszło do zdarzenia drogo-
wego z udziałem samochodu osobo-
wego i autobusu. Na szczęście nikomu 
nic poważnego się nie stało. Jak wstęp-
nie ustalili policjanci 43-letni kierowca 
autobusu, jadąc ulicą Jagiełły w kierunku 
al. Jana Pawła II nie zatrzymał się na 
skrzyżowaniu i uderzył w jadący al. Jana 
Pawła II w kierunku al. Piłsudskiego 

samochód osobowy marki Fiat, którym 
poruszały się dwie osoby 38-letni kiero-
wca oraz jego 16-letni pasażer. Mężczy-
źni poruszający się samochodem osobo-
wym trafili do szpitala z którego po bada-
niu zostali zwolnieni do domu. Prawdo-
podobną przyczyną zdarzenia mogła być 
awaria techniczna autobusu. Policjanci 
wyjaśniają przyczyny i okoliczności koli-
zji. Kierujący byli trzeźwi.

Najtragiczniejszy wypadek miał miejsce, 
13 lutego, około godziny 14.20 na al. Pił-
sudskiego. Kierowca samochodu marki 
Nissan, 64-letni mieszkaniec Jastrzębia-
Zdroju, jadąc al. Piłsudskiego w kierunku 
centrum miasta z niewyjaśnionych jak 
dotąd przyczyn zjechał z drogi na prze-
ciwny pas ruchu i uderzył w dwa jadące 
samochody: renault i fiat oraz w znak 
drogowy. Nie wiadomo na razie co było 
przyczyną zdarzenia. Kierowca mógł 
stracić panowanie nad pojazdem lub też 
zasłabł podczas jazdy. Pozostali ucze-
stnicy zdarzenia nie odnieśli obrażeń. 
Według ustaleń policji ofiara wypadku to 
Leopold Sobczyński, były radny, działacz 
społeczny, związkowy, opozycjonista, 
uczestnik strajków w latach 80., interno-
wany przez komunistów.

Wszystkie podania złożone przez kan-
dydatów począwszy od 1 stycznia 2009 
roku nie tracą swej ważności i będą roz-
patrywane w roku bieżącym. Jedynie 
w przypadku zmian: kwalifikacji, wy-
kształcenia lub danych osobowych kan-
dydaci winni te dane zaktualizować w za-
kładach, w których złożyli podania.

Podania nowych kandydatów do pracy 
będą przyjmowane w Działach Zatru-
dnienia lub Registraturach poszczegól-
nych zakładów Spółki.

Informujemy także, że podania kandyda-
tów, którzy skorzystali w przeszłości ze 
świadczeń Górniczego Pakietu Socjal-

Z danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego wynika, że w roku 2011 najwięcej 
zarabiali pracownicy zatrudnieni w bran-
ży informatycznej i telekomunikacyjnej. 
Zaraz na drugim miejscu uplasowało się 
górnictwo i wydobycie. Przeciętne wyna-
grodzenie w tych sektorach wyniosło ok. 
6,5 tys. zł. Kolejne miejsca w rankingu 
uzyskanych dochodów zajęły następują-
ce działy gospodarki: wytwarzanie i za-
opatrywanie w energię, gaz, wodę - 5,6 
tys. zł, budownictwo - 3,7 tys. zł, obsługa 
rynku nieruchomości - 3,7 tys. zł, prze-
mysł - 3,6 tys. zł, przetwórstwo przemy-
słowe - 3,3 tys. zł. Transport i gospodar-
ka magazynowa- 3,2 tys. zł. brutto.

Niebezpiecznie na alejach

13 lutego. Śmiertelny wypadek na al. Piłsudskiego.   Fot. Soren Lorenson

Wysokie zarobki w górnictwie

nego - nie będą rozpatrywane. Wszyscy 
kandydaci do pracy muszą wykazać się 
dobrym stanem zdrowia potwierdzonym 
przez lekarza medycyny pracy a kandy-
daci do pracy pod ziemią muszą doda-
tkowo zaliczyć z pozytywnym wynikiem 
badania psychotechniczne.
                                            JSW S.A.

Nowe przyjęcia do pracy w JSW

Fot. JSW S.A.
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W
 trakcie zbierania materiałów do artykułu 
nie można było oprzeć się wrażeniu, że 
tak naprawdę wszyscy uciekają od tego 

tematu. Tutaj zasada „spychotechniki” była aż za-
nadto wyraźna. Ani służby porządkowe, ani przed-
stawiciele spółdzielni mieszkaniowych, nawet sami 
lokatorzy nie do końca dopuszczali do siebie, jak 
wiele zależy od ich postawy. W przypadku jastrzęb-
skiej policji i straży miejskiej miało się poczucie, że 
obu formacjom przepisy prawa służyły głównie do 
uzasadniania swojej bezczynności. Tak było w przy-
padku jednego z ich przedstawicieli, który usilnie po-
woływał się na orzecznictwo Sądu Najwyższego. 
Jednak poproszony o konkretny zapis, nie potrafił 
wskazać na żaden z cudownych paragrafów. Spół-
dzielnie mieszkaniowe unikały problemu jak diabeł 
święconej wody, ewentualnie odsyłały do służb 
mundurowych, choć to one mają tu chyba najwięcej 
do zrobienia. To w końcu ich zasoby, ich głos powi-
nien brzmieć w tej sprawie najdonośniej. Interesu 
mieszkańców próbują bronić niektóre zarządy osie-
dli. Ale i w tym przypadku była to przysłowiowa wal-
ka z wiatrakami. Zresztą, trudno im się dziwić. W po-
jedynkę, nawet jeśli mowa o Zarządzie Osiedla Pio-
nierów – szczególnie zasłużonym na tym polu – tru-
dno odnieść sukces. I wreszcie sami lokatorzy. Im 
trudno się dziwić, po prostu się boją.

Mimo wszystko sprawa jest jątrząca i powinna 
być rozwiązana. Bo co właściwie jest kluczem do 
niej? Ano aby raz na zawsze ustalić, jaki jest status 
klatek schodowych. Wygląda na to, że nikt do tej 
pory nie próbował na poważnie ustalić tego podsta-
wowego pojęcia. Chcąc być bardziej precyzyjnym – 
nikt nie podjął się próby udzielenia odpowiedzi na 
pytanie, czyją są własnością? Ostatecznie trakto-
wane enigmatycznie jako miejsce wspólne robią się 
tak naprawdę niczyje. Tak jak w PRL-u: państwowe, 
„wspólne” - oznaczało po prostu niczyje. W praktyce 
taka klatka nie jest ani mieszkańców danego bloku, 
którzy nie mogą pozbyć się nieproszonych gości, ani 
– tym bardziej – nie mamy tu do czynienia z ogólnie 
dostępną  powierzchnią publiczną, bo przecież do-
stępu do niej strzegą zazdrośnie domofony. To tak, 
jakby kawałek publicznej ulicy odciąć, jakimś urzą-
dzeniem technicznym. Wiec albo jedno albo drugie. 
Wspomniany stróż prawa, powołujący się na „taje-
mnicze” orzeczenie Sądu Najwyższego uniknął sta-
nowiska w tej sprawie. Obie interpretacje są zresztą 
bardzo wygodne, szczególnie dla tych, którzy takie 
postawienie sprawy wykorzystają jako argument, 
aby nic nie robić. Zatem czy domofony nie są 
przypadkiem policzkiem w twarz apologetów tezy: 
„Klatka schodowa = miejsce publiczne”? A przecież 
można poszukać prostej analogii do mieszkania czy 

prywatnego domu. Tam raczej nikt nie zgodziłby się 
na obecność intruza w przedpokoju lub korytarzu, 
mimo że są wspólną częścią całego domu. No, ale 
w przypadku „wspólnych” klatek schodowych w grę 
wchodzi „tylko” grupa pokojowo nastawionej 
młodzieży. 

Służby porządkowe – odpowiadając na pytanie 
o status klatek schodowych – powołują się na przy-
kład lokali gastronomicznych, które według nich są 
prywatnymi przybytkami, ale jednocześnie każdy 
może do nich wejść – są więc także miejscem publi-
cznym. Zapominają tylko dodać, że właściciel pubu 
lub restauracji może w każdej chwili wyprosić swo-
jego gościa z powodu, dajmy na to, jego „niewyj-
ściowej” twarzy. Nie mówiąc już o tym, że sam ustala 
godziny otwarcia takiego lokalu. Czy mieszkańcy na-
szych bloków mogą 
korzystać z podobnych 
dobrodziejstw? I czy 
samo porównanie kla-
tki do baru piwnego 
nie jest zbyt karkołom-
nym przedsięwzię-
ciem?  Zresztą, po co 
bawić się w te legisla-
cyjne rozważania? 
Przecież zarówno poli-
cjanci, jak i strażnicy 
miejscy uważają, że 
problem „blokersów” 
w naszym mieście nie 
istnieje. Wystarczy zajrzeć do stenogramu jednego 
z lutowych posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa Pu-
blicznego i Samorządu Terytorialnego. Reprezentant 
Policji grzmiał wówczas, że teza jakoby jastrzębskie 
blokowiska są terroryzowane przez „hordy młodych, 
naćpanych ludzi” jest z gruntu fałszywa. Rozumiemy 
policję. Rozumiemy straż miejską. Z drugiej strony, 
jeśli w naszym przedpokoju nawet raz na trzy lata 
pojawi się intruz z pewnością wpłynie to na nasze 
poczucie bezpieczeństwa. W końcu, jakby nie pat-
rzeć, zdewastowane klatki schodowe – chociażby te, 
które kosztowały krocie Spółdzielnię „Nowa” – nie 
wzięły się z nieistniejącego, a raczej niezauważone-
go problemu.

Co w tej sprawie robią spółdzielnie mieszka-
niowe? Wszystko wskazuje na to, że zrozumiały, iż to 
zaledwie czubek góry lodowej i podjęły „odważną” 
decyzję – nie wychylają się. Było to widać na wspo-
mnianej już Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, 
gdzie ich przedstawi-
ciele sprawiali wraże-
nie chorobliwie nie-
śmiałych osób. W su-
mie to, że policja i straż 
miejska bagatelizują 
problem młodych lu-
dzi, odpowiada im, bo 
mają na kogo zwalić 
winę i po piłatowsku 
umyć ręcę. Oczywiś-
cie, każda z nich uz-
brojona jest w swój re-
gulamin użytkowania 
lokali, tudzież porząd-
ku domowego, który de facto powinien załatwić całą 
sprawę. Ale to czysta teoria, bo ten ostatni jest, żeby 
być, a nie, aby traktować go poważnie. Jak przyzna-
je przedstawiciel jednej z jastrzębskich spółdzielni, 
z reguły regulamin taki jest zbyt ogólnikowy, mało 
elastyczny i jeśli „ustawia kogoś do pionu”, to już 
najprędzej lokatorów. O tych, którzy klatki schodo-
we traktują jako miejsce przeznaczone do zacieśnia-
nia relacji międzyludzkich wspomina nader rzadko, 
mówiąc szczerze – w ogóle nie mówi. I znowu wra-
camy do punktu wyjścia. „Blokersi” przesiadując na 
klatkach, które w ich mniemaniu – zresztą, nie tylko 
ich – są „ziemią niczyją” wprowadzają co najmniej 
stan niepewności i zagrożenia, a przecież chcemy 

czuć się w naszych mieszkaniach bezpiecznie. Brak 
reakcji ze strony odpowiednich służb niejako san-
kcjonuje ten stan. Jednym słowem – błędne koło za-
myka się.

W obecnym stanie nawet jeśli namierzy się 
„blokersów” nie można im nic zrobić. No, chyba że 
złapie się ich na jakimś niecnym uczynku. W prze-
ciwnym razie, jak na paradoks, będzie to zaczepianie 
niewinnych ludzi. Równie dobrze służby porządko-
we mogłyby ukarać kogoś za to, że rozmawia zbyt 
głośno na ulicy. Zresztą, nawet w przypadku rzadkiej 

sytuacji, jaką jest wle-
pienie takiemu bloko-
wemu intruzowi man-
datu, sytuacja szybko 
powtarza się. Co inne-
go, gdyby klatki uzna-
ne zostały za prze-
strzeń prywatną wspó-
lnie mieszkających 
tam osób. Wtedy już 
samo jej naruszenie, 
ba, nawet przebywa-
nie na korytarzu intru-
zów, znajdowałoby 
swój epilog w sądzie. 

Pod zarzutem włamania, tudzież naruszenia miru 
domowego. Więc może by tak ulec urokowi logiczn-
ego myślenia? W końcu to logika podpowiada nam, 
że nasz dom nie kończy się na progu naszego mie-
szkania, ale tam gdzie wszyscy karnie naciskamy gu-
zik od  domofonu. Przy takiej interpretacji mir do-
mowy rozciągałby się daleko poza tą czy inną wycie-
raczkę, a korytarze pełniłyby w najlepszym wypa-
dku rolę ciągu komunikacyjnego. W każdym razie 
o „okupowaniu” klatek schodowych nie byłoby mo-
wy. Niestety; kij ma dwa końce: Nawet nasze kocha-
ne sąsiadki oddające się namiętnie przekazywaniu 
najnowszych informacji z życia osiedla nie miałyby 
już racji bytu. Tak samo dziewczyna musiałaby za-
prosić chłopaka do domu a nie trzymać go na kory-
tarzu. Czyż to nie piękna perspektywa?

Czy mamy prawo czuć się bezpiecznie w naszym 
domu? Odpowiedź na to pytanie wydaje się aż zbyt 
oczywista. To może lepiej spytajmy, czy pokonując 

korytarz w drodze do 
wymarzonej kanapy 
przed telewizorem 
możemy liczyć, że nie 
spotka nas nic złego? 
Krótka pauza. Zapada 
niewygodne milczenie. 
Za chwilę ktoś zacznie 
tłumaczyć, że to nie 
taka prosta sprawa. Że 
ci młodzi ludzie, któ-
rych za każdym razem, 
kiedy wracamy z pracy 
musimy omijać szero-
kim łukiem mają pra-

wo tam być. Że w gruncie rzeczy to oni są niegroźni. 
Żadni tam „blokersi”. A tak w ogóle o co nam chodzi? 
Czy przesiadują u nas w mieszkaniu? Bo jak nie, to 
lepiej zajmijmy się prawdziwymi problemami. Na 
kolejnych Don Kichotów nie ma już zapotrzebo-
wania. I jeszcze jedna kwestia. Jeśli nie klatki, to 
gdzie mają podziać się ci młodzi ludzie? Ale to już in-
na melodia. Jednego możemy być pewni – w przy-
padku braku ciekawszych alternatyw na stałe wpi-
szą się w krajobraz jastrzębskich blokowisk.

W

(...) czyją są własnością? 
Ostatecznie traktowane 
enigmatycznie jako miejsce 
wspólne robią się tak 
naprawdę niczyje. Tak jak 
w PRL-u: państwowe, 
„wspólne” - oznaczało 
po prostu niczyje

Co w tej sprawie robią 
spółdzielnie mieszkaniowe? 
Wszystko wskazuje na to, 
że zrozumiały, iż to 
zaledwie czubek góry 
lodowej i podjęły 

„odważną” decyzję 
– nie wychylają się
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trefa Centrum, leżąca – jak sama 
nazwa wskazuje – w samym śro-S dku Jastrzębia nie może się po 

dziś dzień doczekać zagospodarowania. 
Nie tak dawno temu (początek lat dwuty-
sięcznych) trwały ożywione dyskusje, co 
ma się tam znajdować: miejsce o chara-
kterze rekreacyjno-sportowym, czy duża 
galeria handlowa. Kiedy radni, w roku 
2004, uchwalili plan zagospodarowania 
przestrzennego, zwyciężyła ta druga 
koncepcja. Było to zgodne z oczekiwa-
niami społeczeństwa, które tęskniło za 
centrami handlowymi z prawdziwego 
zdarzenia. 

Wtedy pojawił się inwestor, który 
nabył od prywatnego właściciela teren 
w kwadracie ulic: Porozumień Jastrzęb-
skich, Warszawskiej, Północnej i Sybira-
ków. Firma TK Development ogłosiła 
koncepcję zagospodarowania Strefy 
Centrum. W roku 2007 poinformowano, 
że powstanie tam centrum handlowo-ro-
zrywkowe o powierzchni 100 tys. m2. Za-
kładano, że znajdą się tam hipermarkety, 
mniejsze sklepy, kina, obiekty gastrono-
miczne oraz parkingi (naziemne i pod-
ziemne). Inwestor miał zadbać o odpo-
wiednie rozwiązania komunikacyjne oraz 
o zachowanie terenów zielonych. Plany 
wydawały się być tak piękne, że aż… nie-
realistyczne, jak na jastrzębskie warunki.

Wydawało się, że do realizacji cen-
trum handlowego z prawdziwego zdarze-
nia jest już naprawdę blisko, kiedy na 
przeszkodzie całemu przedsięwzięciu 
stanęły … owady, płazy i ptaki, a właści-
wie ekolodzy występujący w ich obronie. 
W roku 2008 Stowarzyszenie „Zdrowa 
Polska” przystąpiło do ataku na tą inwe-
stycję głosząc hasła, że teren ten po-
winien istnieć bez ingerencji człowieka, 
a wtedy przywróci się mu różnorodność 
biologiczną. Obrońców przyrody podej-
rzewano wówczas o to, że za ich działa-
niami kryją się ukryte cele, a ochrona 
przyrody jest tylko pretekstem dla ich 
uzasadnienia. Podejrzewano za ich ple-
cami stoją inne osoby, mające cel w za-
blokowaniu tej inwestycji.

 Realne prace przy inwestycji mogły 
zacząć się dopiero po zakończeniu prze-
pychanek formalnych, związanych z jej 
ekologicznym aspektem. Liczono na to, 
że roboty budowlane przy powstawaniu 
centrum rozrywkowo-handlowego ruszą 
na przełomie 2009/2010 roku. Jednak 
pojawiła się kolejna, o wiele poważniej-
sza przeszkoda. Był nią ogólnoświatowy 
kryzys gospodarczy, który wpłynął na to, 
że firmy ograniczyły swoje inwestycje, 
zawiesiły je na dłuższy czas lub się z nich 
wycofały. Taki los na razie podzieliła rów-
nież jastrzębska Strefa Centrum, która 
jak „straszyła” chaszczami, tak dalej 
„straszy”. 

A co na to wszystko jastrzębski ma-
gistrat? Przecież stan, w jakim znajdują 
się tereny w samym centrum miasta po-
winien leżeć mu na sercu. Rzecznik Urzę-
du Miasta Katarzyna Wołczańska wyja-
śnia, że leżący w gestii samorządu „plan 
zagospodarowania przestrzennego nie 
przesądza o zagospodarowaniu tylko 
wskazuje potencjalne tereny przezna-
czone np. pod zabudowę usługową z do-
puszczeniem obiektów o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2, ale nie jest 

to nakaz planu miejscowego, a jedynie 
możliwość”. Miasto kontaktuje się z wła-
ścicielem posesji, jak dotąd bezskutecz-
nie, ale – jak mówi rzecznik – „nie mamy 
możliwości, aby zmusić właściciela do za-
gospodarowania terenu, rozpoczęcia bu-
dowy itp. Możemy rozmawiać, pytać, 
jednak niepodejmowanie inwestycji tłu-
maczone jest trwającym od kilku lat kry-
zysem gospodarczym”. Co do wyglądu 
tego rejonu: „Miastu zależy na tym, aby 
teren Strefy Centrum wyglądał estetycz-
nie. Jest to jednak własność prywatna, 
Straż Miejska nadzoruje teren, ale może 
działać tylko w granicach określonych 
prawem”. Komendant Straży Miejskiej 
Marek Wróbel poinformował, że obsza-
rem Strefy Centrum zajmują się jego 
podwładni. Tylko w roku 2011 interwe-
niowano tam 26 razy, kiedy spożywano 
tam alkohol. Osoby, które się tego dopu-
szczały karano mandatami, upominano. 
To samo dotyczyło zaśmiecania, które 
głównie było dziełem przesiadujących 
tam jastrzębian. W pięciu przypadkach 
interweniowano, kiedy rozpalono tam 
ognisko. Na obszarze tym, w znajdują-
cych się w głębi ruinach, pojawiają się 
bezdomni. „Również w stosunku do nich 
podejmujemy działania. Wskazujemy im, 

gdzie mogą uzyskać pomoc, przeno-
cować” - mówi komendant. Według nie-
go, jak dotąd, nie doszło do ukarania 
właścicieli terenu, ponieważ można to 
zrobić tylko w przypadku zagrożenia 
zdrowia i życia osób postronnych. Tyle 
jastrzębski magistrat. 

Tadeusz Sławik, przewodniczący Ra-
dy Miasta, uważa, że zagospodarowanie 
Strefy Centrum leży w interesie miasta. 
„Trzeba zbadać sprawę i zachęcić inwe-
stora do zagospodarowania tego rejonu. 
Na pewno stan, w jakim obecnie się znaj-
duje nie jest zadowalający, nie mówiąc 
już o tym, iż daleko mu do reprezenta-
cyjności. Pewne jest to, iż sprawy nie 
można zostawić samej sobie” – mówił. 
Przewodniczący zapowiada, że podejmie 
działania zmierzające do zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego, po-
nieważ uważa, że ten, który obowiązuje 
nie jest najlepszym rozwiązaniem dla 
strefy. „Przede wszystkim uważam, że 
obiekt, który ma tam powstać jest zbyt 
duży. Wspólnie z właścicielem terenu 
trzeba dojść do porozumienia i być może 
zasugerować mu mniejszy budynek” - 
uzasadnia. Przewodniczący zapowiada 
podjęcie rozmów z inwestorem, który za-
kupił teren w Strefie Centrum. Tylko, jak 
to zrobić, bo mimo wielokrotnych prób 
nie udało się uzyskać wypowiedzi właści-
ciela terenu. Krótko mówiąc wygląda na 
to, że „olewa” on miasto, a władze są 
bezradne. 

Co dalej ze Strefą Centrum? To py-
tanie pobrzmiewa już od prawie 10 lat. 
Dużego obiektu rozrywkowo-handlowe-
go, jak nie ma, tak nie ma. Wprawdzie 
formalnie tereny te nie należą do miasta, 
ale nie zwalnia go to z obowiązku intere-
sowania się tym obszarem i podejmowa-
nia zarówno działań formalnych, jak i po-
zaformalnych, aby rejon ten zaczął 
w końcu być miejscem reprezentacyjnym 
miasta, a nie jego karykaturą. Na razie 
takie chwilowe, czy sporadyczne dzia-
łania nie przynoszą żadnego efektu. Cóż 
więc pozostaje? Rozłożyć ręce?

“Strefa Centrum”.  Fot. Łukasz Parylak

wasze komentarze
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 Ja rozkładam ręce nad skuteczno-
ścią inwestora, po co te obiecanki jak 
i tak później nic z tego nie wychodzi? Ja 
bym proponował ogrodzić teren i zrobić 
coś a’la Puszcza Białowieska, wpuścić 
kilka żubrów - byłoby pięknie. A tak po-
ważnie, najwyższy czas coś z tym zrobić
autor: Bubba

Kryzys spowodował spadek warto-
ści gruntu więc inwestor nie uzyska na 
budowę odpowiedniego kredytu. Roz-
mowy niczego nie zmienią, trzeba ze 
dwa lata poczekać.

 Na miejscu gdzie rosły mi pomido-
ry, rzodkiewki, salta, zdążyły już wyros-
nąć dorodne brzozy. Kazano nam na-
tychmiast się wynosić bo na tym terenie 
rozpocznie się inwestycja. Po opuszcze-
niu działek zaczęły płonąć opuszczone 
drewniane altanki, a młodzi strażacy 
mieli poligon do ćwiczeń. I tak mijały la-
ta, a inwestycji ani widu ani słychu. Te-
raz jedynie należałoby ten teren ogro-
dzić i postawić z czterech stron duże ta-
blice informujące: "Park Przyrody im. 
Mariana Janeckiego". Może dochowa-
my się tam unikatowych w skali świato-
wej żyjątek.
autor: Kay

Jakie baseny? Lludzie w naszym 
kochanym mieście jest ośmiornica 
i banda nieudaczników oni nigdy nie do-
puszczą konkurencji dla basenu i tego 
chorego naszego kina gdzie normalni 
ludzie muszą jeżdzić do Rybnika miasto 
nie umie wykończyć tych ruin za kinem 
tragediaaa i żenadaaa...
Ps. Ostatnio odwiedziła mnie rodzinka 
z Lublina i przejeżdżając przez niedoszłe 
centrum pytali się czy to ZOO, co mnie 
rozbawiło do rozpuku... ZOO w centrum 
miasta... tak a barany na Harcerskiej.... 
dziękuję.
autor: Mieszkaniec

Kolejna galeria w mieście? Jakaś 
kpina, poza parkiem zdrojowym nie ma 
żadnego miejsca, gdzie by można 
w kreatywny i przyjemny sposób spę-
dzać czas na otwartym powietrzu. Wła-
dze miasta chyba w ogóle zapomniały 
że istnieje coś takiego jak OWN, a raczej 
to co po nim zostało. Zamiast kolejnej 
galerii może warto by stworzyć jakiś 
nowoczesny i urządzony z pomysłem 
park? Urzędnikom polecam przejechać 
się chociażby do Rybnika i zobaczyć jak 
to miasto się rozwija. W Jastrzębiu - 
mieście Biedronek, kopalń i galerii han-
dlowych nadal trwa polityka "chleba i ig-
rzysk", a plebs się cieszy.
autor: Szymon

autor: Maja

Masz swoją opinię na ten temat?
Podziel sią nią na 

www.jasnet.pl
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Czy Rada Nadzorcza rzetelnie informuje 
spółdzielców o swoich sprawach
i podjętych decyzjach?       

W sprawach mało istotnych tak. Poza tym o jakim in-
formowaniu można mówić, skoro mamy tak masowy 
protest, pod którym podpisało się ponad 200 osób? 
Także informacja w istotnych sprawach ze strony in-
nych organów spółdzielni jest znikoma. Członkowie 
Rady Nadzorczej (RN) wybrani zostali do reprezen-
towania interesów właścicieli majątku, a nie wybra-
nej grupy osób. Nie wolno zapominać, że mamy kry-
zys, a Spółdzielnia nie jest poza jego zasięgiem i jej 
zasobność zależy od zasobności kieszeni lokatorów. 

A informacje zamieszczane 
w biuletynie Spółdzielni? 

Proszę zwrócić uwagę na rangę zamieszczanych tam 
informacji. W mojej ocenie, gdyby informacje były 
rzetelne i wyczerpujące na każdy, nawet drażliwy te-
mat, nie dochodziłoby do napięć w relacjach właści-
ciel majątku (spółdzielca) – pracownik najęty do 
administrowania jego majątkiem. A z tym obecnie 
mamy do czynienia na dużą skalę. Nie zamieszczono 
np. protestu podpisanego przez ponad 200 miesz-
kańców, mimo iż takie było oczekiwanie prote-
stujących, ale skład redakcyjny mówi sam za siebie.

A jak z docieraniem 
do dokumentów Spółdzielni?

Do protokołów RN, jako takich, problemów z dostę-
pem nie ma. Natomiast jeśli chodzi o protokoły po-
szczególnych komisji RN, to dostęp do nich jest nie 
tylko utrudniony, ale nie ma go w ogóle, ponieważ 
swojego czasu decyzją bezwzględnej większości 
członków RN zostały one… utajnione! W moim prze-
konaniu była to decyzja skandaliczna, ponieważ RN 
w głosowaniu przyjmuje protokoły poszczególnych 
komisji wraz z wnioskami w nich zawartymi, a więc 
stają się oficjalną dokumentacją RN i stanowić po-
winny integralną część protokołów. Nie mogą być 
„tajne” tylko dlatego, że tak się komuś zamarzyło. 
Tę kwestię powinien rozstrzygnąć właściwy sąd, ale 
potrzebna jest wola przynajmniej grupy inicjatywnej 
spośród spółdzielców – właścicieli, którzy takie wy-
zwanie podejmą. Proszę pamiętać, że RN działa jako 
organ kolektywny i decyzje zapadają większością 
głosów, a pojedynczy członkowie pozostający 
w opozycji do większości muszą stanowione prawo 
respektować dopóty, dopóki ono funkcjonuje. W po-
przedniej kadencji przed przegłosowaniem tego 
skandalicznego aktu argumentowałem swój sprze-
ciw sprzecznością z obowiązującym prawem. Tu 
przypomnę, że po wieloletnich bataliach Komisja 
Rewizyjna (KR), której wówczas miałem zaszczyt 
przewodniczyć, skontrolowała, m.in. płace człon-
ków Zarządu i Głównego Księgowego oraz koszty 

zakładowe z tym związane. Skontrolowała proces 
odczytu wodomierzy w mieszkaniach, gdzie oka-
zało się, że czynił to pracownik dyrekcji Spółdzielni, 
mając zagwarantowane umową, zlecenie Zarządu 
SM... dla swojej firmy! Za konkretną odpłatnością, 
oczywiście, dokonywał odczytów i rozliczeń z tym 
związanych. We wspomnianych protokołach są za-
warte konkretne wnioski, które zainteresowani wła-
ściciele majątku (spółdzielcy) mają prawo poznać. 
Po to nas do RN powołano. Niestety, bezwzględna 
większość RN zadecydowała inaczej, doprowadza-
jąc do utajnienia protokołów przed właścicielami 
majątku (spółdzielcami), a zarazem przed wyborca-
mi, dzięki którym znaleźli się w RN. To kuriozalna 
sytuacja… Dodać trzeba, że końcowe wnioski komi-
sji wcale nie muszą skupiać się na poprawie jedynie 
złego stanu, ale także na poprawie dobrego na 
lepszy.

Jako ciekawostkę dodam, że utajnienie nastą-
piło wówczas, gdy bardzo świadomy swoich praw 
spółdzielca, pan Ryszard Myśler żądał wglądu w pro-
tokoły komisji…. Może to był desperacki akt rozpa-
czy RN z powodu rosnącej świadomości wśród wła-
ścicieli majątku i stąd taka decyzja? Należy zadać 
sobie pytanie, czy to jeszcze demokracja, czy może 
już obszar pewnego dyktatu?

Dlaczego według Pana 
się tak dzieje?

Najlepiej by było, gdyby wszystko szło po naszej my-
śli i nie dochodziło do spięć i konfliktów. Niestety, sy-
tuacja wymaga niekiedy zajęcia radykalnego stano-
wiska. Niemniej jednak uważam, że istnieje zbyt 
wielka zażyłość pomiędzy RN, a Zarządem. Zdarza 
się bowiem i tak, że Zarząd sceduje swoje kompe-
tencje na RN, która swoją większością nie oponuje, 
a przecież jej poszczególni członkowie obdarzeni zo-
stali zaufaniem dla realizacji zupełnie innych celów. 
Nadzór organu uchwałodawczego (RN) nad działal-
nością organu wykonawczego (Zarząd) czasami bu-
rzy tę sielankę, a to wynika z właściwości tych dwóch 
organów. Jakże prawdziwa w tym przypadku jest 
myśl: „Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyja-
cielem”.

A jak Pan oceni ostatnie podwyżki 
funduszu remontowego 
i eksploatacyjnego?    

Z całą mocą chciałbym podkreślić, iż nie kwestionuję 
potrzeby i zasadności podniesienia stawki na fun-
dusz remontowy, choć rzeczywiście głosowałem 
przeciw. Mój sprzeciw nie był podyktowany zasadą 
NIE, bo NIE, ale z powodu braku jakiejkolwiek infor-
macji dla lokatorów. Odbywały się przecież Walne 
Zgromadzenia (WZ) i wystarczyło zebranych poin-
formować, że taka potrzeba istnieje i będzie brana 
pod uwagę, co z kolei byłoby pewną formą konsul-
tacji. Sądzę, że można było przekonać członków 
Spółdzielni, czego niestety – nie po raz pierwszy zre-
sztą – zabrakło. Co do funduszu eksploatacyjnego – 
tu stanowcze „nie” z mojej strony. W nim zawarte są 
płace pracowników i dogłębna analiza przedsta-
wionej przez Zarząd kalkulacji nie pozostawiała 
złudzeń do zajęcia przeze mnie takiego stanowiska.

No właśnie, ostatnio głośno 
zrobiło się wokół rzekomo wysokich 
podwyżek płac dla  Zarządu 
i pracowników SM?

Nie są to w moim przekonaniu bezpodstawne głosy 
sprzeciwu. Właściciele majątku, czyli spółdzielcy 
mają prawo znać wysokość zarobków i koszty utrzy-
mania pracowników (tzw. koszty zakładowe), zatru-
dnionych do sprawnego administrowania ich mie-
niem. Pokrętne unikanie udzielenia tych informacji 
wywołuje sprzeciw, a spółdzielcy chcą znać głównie 
dane dotyczące Zarządu. W planie finansowym na 
2012 rok zaplanowano na funduszu eksploatacyj-
nym saldo ujemne w wysokości ok. minus 430 tysię-
cy złotych, na płace zaś kwotę... o ok. 620 tysięcy 
złotych wyższą w stosunku do roku 2011! 

O jakie kwoty chodzi?
Na temat kwot się nie wypowiem. Udzielenie tych 
informacji jest w gestii Przewodniczącej RN. Prezes 
także nie powinien tworzyć osłony tajemniczości 
wokół tego tematu. Odniosę się jednak do procen-
towych wskaźników i tak decyzją przeważającej 
części RN zagwarantowano wzrost płac wszystkim 
pracownikom o 9%, natomiast Zarządowi, Główne-
mu Księgowemu (GK) i kierownikom działów o 5%. 
To oczywiście nie wszystko, bo na tym samym posie-
dzeniu RN wprowadzono i przyjęto uchwałę o zasa-
dach wynagradzania członków Zarządu i Głównego 
Księgowego, a w załączniku do wspomnianej uch-
wały - nie w uchwale – wprowadzono zapis o coroc-
znym (licząc od 1-go styczna każdego roku) wzroś-
cie płac o wskaźnik inflacji. Żeby było bardziej taje-
mniczo wysokość wynagrodzenia członków Zarządu 
i GK określa całkowicie odrębna uchwała. Oczywiś-
cie godzien jest pracownik swojej zapłaty za świad-
czoną pracę, ale czy w tym przypadku podwyżki były 
zasadne? Nie mówimy tu o szeregowych pracow-
nikach…

W komentarzach pojawiały się głosy, 
że sama płaca to nie wszystko, 
czy chodzi o premię?

Dodatki typu premia dla Zarządu i GK w naszej Spół-
dzielni nie są przyznawane. Natomiast do płacy za-
gwarantowano (decyzją RN oczywiście) nagrody ju-
bileuszowe wypłacane na zasadach przewidzianych 
w regulaminie wynagradzania pracowników Spół-
dzielni oraz zastosowano zasady opłacania składki 
z tytułu grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia 
na życie „Pogodna Przyszłość”, ustalone w zakłado-
wej umowie emerytalnej zawartej pomiędzy Zarzą-
dem, a ZZ SM „Nowa”. Stan ten trwa już od 2005 r.

Czy uważa Pan, aby wzorem innych 
spółdzielni wynagrodzenie poszcze-
gólnych członków zarządu było jawne?

Czy uważam? Zgodnie z żądaniem znacznej grupy 
właścicieli majątku bezwzględnie domagam się te-
go. Przejrzystość w tym obszarze pozwoli uniknąć 
wielu niedomówień oraz sytuacji konfliktogennych 
pomiędzy właścicielami, a osobami zatrudnionymi 
do administrowania ogromnym prywatnym mająt-
kiem jej członków, z czym niestety mamy do czy-
nienia obecnie (protest ponad 200 lokatorów). Na 
dzień dzisiejszy sytuacja zdaje się być taka, że to na-
jemny pracownik (Zarząd) dyktuje warunki praco-
dawcy, czyli spółdzielcom. RN zawiera jedynie umo-
wę na świadczenie pracy z Zarządem, zaś jej koszty 
ponosi nie RN, ale właściciele majątku.

Pojawiły się również zarzuty 
o nepotyzmie (zatrudnianiu 
znajomych, przyjaciół i rodzin)?

Mam również pewne wątpliwości z tym związane, 
jednak musimy trzymać się litery prawa i, np. artykuł 
57 ustawy Prawo spółdzielcze precyzuje pewne re-
gulacje z tym związane. Temat ten  wymaga dopre-
cyzowania przez ustawodawcę, co wielokrotnie par-
lamentarzystom uświadamiałem i czynię to nadal.

Jak się Pan odniesie do kontrowersji 
w sprawie istnienia funduszu 
społeczno-oświatowego

Ustawa dopuszcza istnienie pewnych funduszy, np. 
na prowadzenie działalności społecznej i oświatowej 
polegającej na krzewieniu zasad spółdzielczości i sa-
morządności. Mając na uwadze jego wysokość, tj. 
30 tys. zł i dokonanie w miarę sprawiedliwego po-
działu tych środków w przeliczeniu na mieszkańca 
w naszych zasobach, dałoby po ok. 0,80 zł na mie-
szkańca zakładając, że w całości tylko dla nich, a nie 
podmiotów spoza SM zostanie przeznaczony. Należy 
rozważyć, czy fundusz ten nie prowadzi do niepo-
trzebnych sporów i napięć pomiędzy lokatorami. Czy 
np. dofinansowywanie wycieczek, czy różnego ro-
dzaju imprez pewnych grup jest „krzewieniem zasad 
spółdzielczości”? 

Janusz Tarasiewicz. Fot. Łukasz Parylak
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Za mało miejsc w przedszkolach

„Rozpoczął się okres zapisów dzieci do przedszkoli 
działających w naszym mieście”. Tak zaczyna się 
datowane na początek lutego pismo zarządu Osiedla 
Arki Bożka do prezydenta. Jak informują w nim jego 
członkowie, „coraz częściej docierają do nas sygnały 
od zaniepokojonych rodziców dzieci w wieku przed-
szkolnym. Ich obawy związane są z ograniczoną ilo-

ścią miejsc w przedszkolach i możliwością nieprzyję-
cia ich dzieci do tego typu placówki. Szczególnie to 
zagrożenie dotyczy dzieci 3 i 4-letnich, o czym lojal-
nie informują dyrektorzy przedszkoli”. 
Dokument kończy się apelem o otwarcie dodatko-
wej grupy przedszkolnej w Przedszkolu nr 17 przy 
ul. Miodowej. 
„Pani dyrektor Przedszkola nr 17 zadeklarowała, że 
są ku temu warunki lokalowe oraz kadrowe” – argu-
mentują.

Co na to jastrzębski magistrat? 
"Po zakończeniu rekrutacji do przedszkola, tj. 
w marcu br., pani dyrektor będzie miała możliwość 
złożenia wniosku do Urzędu Miasta w sprawie utwo-
rzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego. Jeżeli 
przedmiotowy wniosek zostanie złożony, wówczas 
będzie zaopiniowany przez Wydział Edukacji i przed-
łożony prezydentowi miasta" – tłumaczy Katarzyna 
Wołczańska, rzecznik prasowy UM w Jastrzębiu-
Zdroju.

Kolejna manifestacja

Siarczysty mróz sprawił, że niewielu jastrzębian po-
stanowiło wziąć udział w kolejnej manifestacji prze-
ciwko ACTA. Miała ona miejsce w piątek (03.02.). 
Tym razem na miejsce zbiórki wyznaczono Jar Połu-
dniowy.

Piątkowa demonstracja przeciwko ACTA rozpoczęła 
się o 13.30. Kilkadziesiąt młodych osób, które w dal-
szym ciągu chciały pokazać, że mimo podpisania 
ACTA, nie zgadzają się z postulatami tej umowy, 
przemaszerowało ulicami miasta. Tym razem orga-
nizatorzy poprowadzili demonstrantów ulicą Cie-
szyńską pod Supersam, a następnie znaną już trasą 
pod biuro posła Krzysztofa Gadowskiego oraz pod 
jastrzębski magistrat. Osoby odpowiedzialne za or-
ganizację tym razem na czas złożyły wniosek o zgo-
dę na zorganizowanie zgromadzenia publicznego 
i piątkowa manifestacja odbyła się zupełnie legalnie. 
Ponownie również policjanci nie musieli interwenio-
wać, ponieważ całość demonstracji przebiegła bez 
zakłóceń.

Internauci z całego kraju mogą być z siebie zado-
woleni. Liczne demonstracje sprawiły bowiem, że 
premier Donald Tusk postanowił zawiesić ratyfikację 
ACTA, aby jeszcze raz dokładnie przeanalizować jej 
wszystkie zapisy.

Fot. Magdalena Kowolik

Ferie na "gazie”

Aż 2,4 promila alkoholu w wydychanym powietrzu 
miał 17-latek, który został zatrzymany przez ja-
strzębskich policjantów. W czasie tegorocznych ferii 
zatrzymali oni 28 nietrzeźwych nieletnich,18 spraw-
ców wykroczeń (najczęściej kradzieże sklepowe). 
W sumie wylegitymowano 183 osoby. 

Rzecznik prasowy KMP Inez Biernacka podkreśla, że 
„z uwagi na bardzo częste przypadki ujawniania nie-
trzeźwych osób nieletnich apelujemy do rodziców 
i opiekunów o szczególne zwracanie uwagi na ten 
problem, bowiem nawet największa liczba patroli 
i programów profilaktycznych o tematyce antyalko-
holowej i ukierunkowanej na zapobieganie zjawis-
kom kryminogennym nie przyniesie efektu bez nale-
żytej opieki i kontroli ze strony rodziców. Warto za-
dać sobie pytanie, czy na pewno wiemy, co w danej 
chwili robi nasze dziecko, a wtedy może uda się 
uniknąć wielu problemów i tragedii w przyszłości?” 

W czacie ferii policjanci skontrolowali autokary pod 
względem bezpieczeństwa. Z 16 sprawdzonych po-
jazdów w 1 przypadku zatrzymano dowód rejestra-
cyjny z powodu złego stanu technicznego. Odnoto-
wano 27 zdarzeń drogowych, w tym: 2 wypadki, 
2 rannych, 25 kolizji. Policjanci zatrzymali 3 kierują-
cych pojazdami, którzy byli pod wpływem alkoholu.

Fot. Magdalena Kowolik

Być może w rozumieniu niektórych przedstawicieli 
pewnych organów tak, ale… Nie lepiej byłoby, np. 
środki te przeznaczyć na stricte oświatową działal-
ność, związaną z edukacją w kierunku poprawy bez-
pieczeństwa na naszych zasobach? Bezpieczeństwa, 
którego tak nam przecież brakuje, a który to temat 
jest coraz bardziej aktualny i niestety, coraz częściej 
traktowany po macoszemu. Potwierdzają to wciąż 
rosnące w zastraszającym tempie akty wandalizmu, 
a co za tym idzie – wciąż rosnące koszty usuwania 
ich skutków, gdzie za rok ubiegły była to kwota 
ponad 100 000 zł.

A czym zajmuje się Komisja 
Mieszkaniowa, której Pan jest 
członkiem?

Osobiście uważam, że wspomniana komisja wykon-
uje pracę za dział windykacji. Ponadto czy do kom-
petencji członków RN należy godzenie zwaśnionych 
sąsiadów, skoro jest to obszar zahaczający o kodeks 
cywilny? Jest to więc twór niepotrzebny, a w jej miej-
sce powinna powstać komisja regulaminowo-sta-
tutowa. Tu jest poważny obszar do zagospodarowa-
nia, ale póki co – niedostrzegalny dla wielu osób, mi-
mo iż wielokrotnie przeze mnie sygnalizowany. 

Wspomniał Pan o próbach ograniczania 
Pana praw, jako członka RN?

20 stycznia br. na posiedzeniu RN z mieszkańcami 
próbowano nie udzielić mi głosu. Były różne sytua-
cje już w przeszłości, co potwierdzają liczne zdania 
odrębne składane przeze mnie do protokołów, 
a w jednym z protokołów fakt taki jest nawet odno-
towany i dotyczy manipulacji rzekomymi faktami. 
O tym może przy innej okazji, ponieważ mam pewne 
plany z tym związane i nie chciałbym na razie o tym 
mówić ...

Czy członkowie SM mają prawo 
przysłuchiwać się obradom RN?

W zakresie ich dotyczącym jak najbardziej. Wszelkie 
uchwały, a przynajmniej ich bezwzględna większość 
dotyczy ogółu mieszkańców. Poza nielicznymi wyjąt-
kami, np. zahaczające o zapisy ustawy o ochronie 
danych osobowych, tj. wykluczanie z członkostwa 
dłużników, są objęte pewną poufnością, ale to kwe-
stia maksimum jednej godziny posiedzenia i Prezy-
dium RN jest zobowiązane do ułożenia takiego po-
rządku obrad, by umożliwić udział obserwatorom. 
Nie dajmy się ogłupić hasłami co niektórych osób, iż 
obrady musiałyby się toczyć w salach gimnastycz-
nych w szkołach, czy w chlubie naszego miasta – 
długo i drogo budowanej hali widowiskowo-sporto-
wej. 

Pojawiły się informacje, 
że „niepokornych” lokatorów 
straszono sądami, podczas posiedzenia 
Rady Nadzorczej, 20 stycznia br.?

To smutne, ale jakże prawdziwe spostrzeżenie. Wła-
dza, która nie dopuszcza i nie wytrzymuje słów kry-
tyki pod adresem swoich działań stawia się na prze-
granej pozycji. Takie zachowanie oznacza, iż nie ma 
woli ze strony decydentów do poprawy sytuacji, któ-
re nieprzemyślanymi decyzjami spowodowały po-
wstanie zarzewia konfliktu, który niestety ma obec-
nie miejsce. Żyjemy ponoć w kraju demokratycz-
nym, gdzie obywatele w celu wyjaśnienia wątpli-
wości, których z różnych powodów (znanych tylko 
sobie) nie chce wyjaśnić ani RN, ani Zarząd – loka-
torzy kierują je do różnego rodzaju instytucji. 

Powyższe przykłady nie mogą być powodem stra-
szenia sądami w związku z tzw. „naruszeniem dóbr 
osobistych”, tylko dlatego, że ci „niepokorni” wystą-
pili ze swoimi wątpliwościami do właściwych w ich 
przekonaniu organów. Gdyby jednak to nastąpiło, 
byłyby zaprzeczeniem demokracji. Ważnym tu jest 
zapis  w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, 
który mówi, że  członkowie spółdzielni, osoby niebę-
dące członkami spółdzielni, którym przysługują 
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz 
właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą 
kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat 
bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wy-
stąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w 
dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia 
zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na 
spółdzielni. Tu mieszkańcy wykazali dobrą wolę 
i próbowali wybrać płaszczyznę dialogu, ale nieste-
ty… Uważam, że właściciele majątku (członkowie 
Spółdzielni) mają prawo do publicznej dyskusji w te-
matach ich bezpośrednio dotyczących. Mają niezby-
walne prawo żądać uczciwej odpowiedzi na porusza-
ne zagadnienia i żądać od pracowników, którym 
powierzono administrowanie ich majątkiem, roz-
wiązania wszelkich problemów z tym związanych. 
A z czym się spotykamy? Z próbami wyproszenia ich 
ze spotkania. Czy wszelkie publikatory spółdzielcze 
mają być tylko tubą propagandową do odtrąbienia 
sukcesów? Na taki styl działania stanowczo mówię – 
NIE!

Czy w SM Nowa są respektowane 
prawa spółdzielców do inicjatywy 
uchwałodawczej? 

Tu problem jest nieco złożony. W wielu przypadkach 
polega on na tym, że przed Walnym Zgromadzeniem 
(WZ)spółdzielcy zgłaszają konkretne wnioski w ter-
minach ustawowych, ale niestety nie są to projekty 
uchwał, o których mowa w ustawie o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Po złożeniu wniosku do czasu roz-
poczęcia WZ wnioskodawcy nie żądali od Zarządu 
przetworzenia przez obsługę prawną Spółdzielni 
wniosku w projekt uchwały.

A więc reasumując, kto jest dla kogo 
w SM "Nowa"? Władze dla spółdzielców, 
czy spółdzielcy dla władzy?

Oczywiście, że władza ma być zawsze do dyspozycji 
spółdzielców. Nigdy odwrotnie, bo czasy te minęły 
bezpowrotnie. Ważnym w tym miejscu jest zapis 
w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, mówią-
cy iż celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspoka-
janie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb 
członków oraz ich rodzin…    
                                                                                                                                     

Reasumując, w naszej Spółdzielni są też pozytywne 
odniesienia i byłbym niesprawiedliwy w ocenie, nie 
wspominając o tym. Są to np. uroki związane z este-
tyzacją budynków w naszych zasobach i ich otocze-
nia. Jednak to wszystko dzieje się przede wszystkim 
dzięki rzetelnie płacącym czynsze lokatorom. Zarząd 
ma w zakresie obowiązków dbanie o potrzeby mie-
szkańców, za co jest sowicie wynagradzany, a rolą 
Rady Nadzorczej jest nadzór nad realizacją wspo-
mnianych potrzeb. Organy te muszą wreszcie sobie 
uświadomić, że dla ogółu członków Spółdzielni są 
osobami publicznymi, bez względu na to czy to się 
nam podoba, czy nie.    
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N
ajwięcej kontrowersji wzbudziła zmiana do-
tycząca sprzedaży zwierząt. W niepamięć 
muszą odejść czasy, kiedy na targu można 

było zakupić uroczego szczeniaczka, który beztrosko 
wyglądał zza czyjejś kurtki czy ciekawie wystawiał 
łepek z koszyka. Teraz kupić można tylko i wyłącznie 
psy w hodowlach, lub miejscach ich chowu, mało te-
go, psy i koty muszą być rasowe. Ustawa zakazuje 
bowiem handlu na targach, skwerach, placach – sło-
wem w jakimkolwiek innym miejscu niż te, w którym 
zarejestrowana jest hodowla. Zabroniono także roz-
mnażania psów czy kotów do celów handlowych. 
Wyjątek stanowią hodowle zwierząt rasowych, któ-
re jak najbardziej są dopuszczalne. Co więc z tymi 
wszystkimi, którzy, po pierwsze – nie chcą psa z ro-
dowodem, ponieważ do szczęścia nie jest to im po-
trzebne, a po drugie – często na championa ich po 
prostu nie stać? Bowiem ceny psów z rodowodami to 
nie przelewki, wahają się one od 1000 zł. wzwyż.  
Polak już nie raz pokazał, że potrafi i również teraz 
udaje się obejść przepisy. Wystarczy przejrzeć ogło-
szenia w Internecie. Bardzo popularne jest... sprze-

dawanie obroży. Za, na przykład, 500 złotych, ponie-
waż to naprawdę solidna obroża. A jako gratis, po-
mysłowi sprzedawcy w prezencie dodają ślicznego 
szczeniaczka, podobnego do owczarka niemieckie-
go. Inny sposób wymyślony przez pomysłowych 
„prawie” hodowców to oddanie szczeniaka za dar-
mo w dobre ręce. Uregulować należy tylko koszty ut-
rzymania pieska do momentu oddania go nowemu 
właścicielowi. Wiadomo, szczepienia, wizyty u wete-
rynarza – 500 zł jak nic się należy. 

Jaki jest cel takiego przepisu? Można różnie do 
tego podejść. Złośliwi twierdzą, że Polska ma zostać 
krajem, w którym po ulicach spacerować będą same 
championy, z rodowodami. Jednak specjaliści uwa-
żają, że taka zmiana ma na celu powstrzymanie czę-
sto bezsensownego rozmnażania psów i kotów. Ow-
szem, część z nich może trafić w ręce dobrych ludzi, 
jednak co w momencie kiedy chętni na uroczego 
kundelka czy przymilnego dachowca się nie znajdą? 
Zwierzęta są, w najlepszym przypadku, puszczane 
samopas, w najgorszym – zabijane. 

Czy wprowadzona nowelizacja faktycznie wpły-
nie na zmniejszenie populacji psów i kotów w na-
szym kraju? Czy może sprawi, że nagle zapchane zo-
staną lokalne schroniska dla zwierząt, gdyż wła-
ściciel będzie miał na tyle serca, że odda szczeniaki 
bez rodowodu zamiast je utopić? Na chwile obecną, 
mimo że ustawa od ponad miesiąca obowiązuje na 
terenie kraju, w jastrzębskim schronisku dla bez-
domnych zwierząt nie odnotowano wzrostu liczby 
oddawanych psów, rasowych czy też nie. Można 
mieć tylko nadzieję, że właściciele w sprytny sposób 
ominęli zakaz wprowadzony przez ustawę i „oddali” 
psa w dobre ręce.

Jednak to nie jedyna zmiana wprowadzona w 
ustawie o ochronie zwierząt. Politycy postanowili 
także wziąć się za ludzi, którzy bestialsko znęcają się 
nad zwierzętami. Wzrosła bowiem kara za zabijanie, 
uśmiercanie, dokonywanie uboju zwierzęcia nie-
zgodnie z przepisami lub znęcanie się nad zwierzę-
ciem. Od stycznia taka osoba zostanie skazana nie 
na rok ale na dwa lata więzienia. Jeśli natomiast 
powyżej wymienione  działania czynione były ze 
szczególnym okrucieństwem, to taki delikwent od-
siedzi trzy lata, a nie jak było do tej pory, dwa. Poja-
wiła się również nowa kara dla wszystkich tych, któ-
rzy nie wiedzą jak obchodzić się ze zwierzętami, 
mianowicie zakaz posiadania zwierzęcia od roku na-
wet do dziesięciu lat.

Skończyły się również czasy „przerabiania” 
psów. Ustawa wprowadziła bowiem kategoryczny 
zakaz przeprowadzania wszelkich zabiegów, mają-
cych na celu zmianę wyglądu zwierzęcia. 

Oczywiście wyjątkiem są sytuacje, gdy takie zmiany 
są niezbędne do utrzymania zwierzęcia przy zdrowiu 
lub życiu. Jednak koniec już z przycinaniem uszu czy 
ogonów tylko dla własnego widzimisię.

Zmiany, które od stycznia wywołały już szereg 
kontrowersji, dotyczą również czasu trzymania psa 
na uwięzi. Wiadomo, nie każdy zwierzę trzyma na 
pokojach, niektóre większość czasu spędzają na 
łańcuchu. Aby faktycznie taki pies spędzał określoną 
ilość czasu na łańcuchu, a nie całą dobę, wprowa-
dzono dokładne wymiary czasowe. Znowelizowana 
ustawa o ochronie zwierząt głosi, że pies na łańcu-
chu nie może przebywać dłużej niż 12 godzin dzien-
nie, przy czym łańcuch ten nie może być krótszy niż 
3 metry.

Zmian jest wiele, powyżej opisane to najisto-
tniejsze z nich. Czy słuszne? „Moim zdaniem bzdurą 
jest zakaz handlu innymi zwierzętami niż te rasowe. 
Ja osobiście nie czuję potrzeby powieszenia sobie na 
ścianie rodowodu mojego psa” - kategorycznie 
stwierdza Marta. „Dobrze, że zwiększono kary dla 
tych pseudoludzi, którzy znęcają się nad zwierzę-
tami. Jestem jak najbardziej za” - gorąco popiera 
Aneta.

Jak widać więc niektóre zmiany przypadły do 
gustu, inne już nieco mniej. Jak w praktyce będzie 
wyglądało ich respektowanie? Czas pokaże.

SPRZEDAM OBROŻĘ
czyli zmiany w ustawie o ochronie zwierząt
„Sprzedam obrożę, w gratisie dołączę psa”, „Oddam psa w dobre 
ręce, należy jedynie uregulować koszty poniesione do momentu 
odebrania zwierzaka” - te i inne ogłoszenia od stycznia wręcz zalewają 
Internet. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, 
która weszła w życie właśnie na początku tego roku. Wprowadzono 
do niej kilka istotnych zmian, dotyczących nie tylko sprzedaży 
zwierząt, ale również ich traktowania oraz kar grożących za znęcanie 
się nad czworonożnymi przyjaciółmi.

Fot. Magdalena Kowolik



9www.gazeta.jasnet.pl    informacje

Jastrzębska Spółka Węglowa została 
uhonorowana prestiżowym tytułem „Te-
go, który zmienia polski przemysł”, przy-
znawanym przez miesięcznik „Nowy 
Przemysł” wraz z portalem Wnp.pl oraz 
wydawcą – Grupą PTWP. Spółka otrzy-
mała wyróżnienie za przełomowy dla 
branży debiut giełdowy oraz za utworze-
nie silnej grupy węglowo-koksowej.

W uzasadnieniu podano, że debiut gieł-
dowy JSW wpłynął na postrzeganie całe-
go polskiego górnictwa węgla kamien-
nego. Spółka pokazała, że można z suk-
cesem przeprowadzić upublicznienie 
wielkiego podmiotu branży wydobyw-
czej, porządkując jego skomplikowaną 
strukturę. Dzięki temu potencjalni inwe-
storzy spoglądają dziś na górnictwo jak 
na branżę z potencjałem rozwoju. Pod-
kreślono również, że JSW zdołała zre-
alizować wszystkie akwizycje zapisane 
w prospekcie emisyjnym, konsekwentnie 
rozwija segment energetyczny, realizuje 
ambitny program inwestycyjny i jest lide-

Około 470 pozwoleń na budowę wy-
dawanych jest corocznie w Jastrzębiu-
Zdroju, biorąc pod uwagę lata od 2007 
roku do końca czerwca 2011 roku.

Analizę ruchu budowlanego przeprowa-
dził Wydział Architektury Urzędu Miasta. 
Jak wyjaśnia Barbara Mirecka, naczelnik 
Wydziału Architektury, Ustawa o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym wymaga, by tego rodzaju analizy 
prowadzić i monitorować.

„Dominują pozwolenia na budowę zwią-
zane z budownictwem mieszkaniowym 
jednorodzinnym, które stanowią 69% 
wszystkich pozwoleń na budowę. W ko-
lejności największym zainteresowaniem 
cieszą się tereny w obszarach Bzie – 
Ruptawa i Ruptawa – Moszczenica, 
a dalej Borynia – Szeroka, Pochwacie 
i Centrum. Warto podkreślić, że co szós-
te pozwolenie na budowę nowego bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego 

wydawane jest dla osoby spoza Jastrzę-
bia-Zdroju” – mówi rzecznik Urzędu Mia-
sta Katarzyna Wołczańska. Zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna to ogółem 
1262 ha, z czego 743 ha (59%) stanowią 
rezerwę, przy czym 35% rezerwy to te-
reny „nowe” objęte rentą planistyczną, 
której czas pobierania mija w 2012 roku. 
Z kolei 643 ha przeznaczono pod zabu-
dowę mieszkalno-usługową, z tego 327 
ha (51%) stanowi rezerwę, a 24% rezer-
wy to tereny „nowe”.

Jeśli chodzi o tereny pod zabudowę mie-
szkaniową wielorodzinną, to wynoszą 
one około 163 ha i są bardzo intensywnie 
zabudowane. Ich rezerwę szacuje się na 
około 5%. Zabudowa usługowa ogółem 
sięga 252 ha, z czego rezerwę stanowi 
80 ha (32%), przy czym 38% rezerwy to 
tereny „nowe”, natomiast zabudowa pro-
dukcyjno-usługowa to 380 ha, rezerwa 
stanowi 263 ha, a 32% rezerwy to tereny 
„nowe”.

rem branży w informatyzacji, wdrażając 
nowoczesne narzędzia zarządzania zada-
niami i projektami.

"Tytuł firmy, która zmienia polski prze-
mysł, jest wyróżnieniem dla całego ze-
społu i wszystkich pracowników JSW"  - 
powiedział Prezes JSW Jarosław Zagóro-
wski - "Ostatnich kilkanaście miesięcy 
obfitowało w wielkie wyzwania i znaczą-
ce sukcesy w naszej Spółce. Mam na my-
śli nie tylko udany debiut giełdowy JSW, 
ale także inwestycje, porządkowanie 
grupy i konsekwentne budowanie jej po-
zycji rynkowej. Zatem fakt, że otrzyma-
liśmy wyróżnienie za konkretne osiągnię-
cia i sukcesy, jest dodatkowym powodem 
do satysfakcji i potwierdzeniem, że pozy-
cja JSW nie jest efektem chwilowej ko-
niunktury, ale przemyślanej i konsek-
wentnie wdrażanej strategii biznesowej".

Nagroda została wręczona podczas 
uroczystej gali w Warszawie 10 lutego 
2012 r.

Jastrzębianie 
chcą się budować

Fot. Łukasz Parylak

JSW zmienia przemysł

Panujące mrozy, wszechobecne zimno – 
to powody dla których każdy jak może 
stara się ogrzac swoje mieszkanie czy 
dom jednorodzinny. Często wydaje nam 
sie, że najlepszym sposobem walki z zim-
nem jest dogrzewanie mieszkań piecyka-
mi, czy zatykanie otworów wentylacyj-
nych, z którego czesto wydobywa się 
zimne powietrze. Niestety, takie działania 
bardzo często prowadzą do tragicznych 
w skutkach sytuacji. W okresie zimowym 
gwałtownie bowiem wzrasta liczba przy-

Komisja RM broni TV Trwam

Jarosław Zagórowski.  Fot. JSW S.A.

Nierówne traktowanie TV Trwam. Między 
innymi tę kwestię poruszyła Komisja Bez-
pieczeństwa Publicznego i Samorządu 
Terytorialnego na swoim wtorkowym, 14 
lutego, posiedzeniu. Stosunkiem głosów 
5 za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się za-
opiniowała pozytywnie projekt uchwały 
w sprawie apelu do Prezesa Krajowej Ra-
dy Radiofonii i Telewizji w związku z nie-
równym traktowaniem nadawców pod-
czas przyznawania koncesji na multiplek-
sie cyfrowym. W stosownym projekcie 
czytamy: „Nie przyznanie miejsca dla TV 

Trwam na tzw. multipleksie cyfrowym 
jest przejawem dyskryminacji katolików 
w Polsce”. 
Jak argumentował jeden z członków Ko-
misji, „TV Trwam daje wiele przeżyć natu-
ry religijnej, poza tym częstotliwości ot-
rzymało wielu nadawców, którzy nie mo-
gą pochwalić się takim doświadczeniem 
jak ona”. 
Warto dodać, że pod projektem uchwały 
podpisało się 6 radnych: 
I. Rosińska, T. Sławik, A. Kinasiewicz, 
J. Tarasiewicz, M. Króliczek i A. Matusiak.

Fot. Łukasz Parylak
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We wtorek, 7 lutego, w kinie Centrum od-
był się koncert zespołu Gienka Loski. Pu-
bliczność wiedziała czego się spodziewać 
i nie zawiodła się. Gienek Loska Band to 
mocne, rock n' rollowe rytmy okraszone 
szczerymi tekstami i przeplatane chary-
zmatycznymi solówkami.

Część słuchaczy pamiętała Gienka z daw-
nych występów w Jastrzębiu-Zdroju. Inni 
znali go z zespołu Seven B. Zwłaszcza 
najmłodsza część publiczności – z pro-
gramu X Factor. W rezultacie na widowni 
zasiadło bardzo zróżnicowane wiekowo 
grono miłośników rocka. Zastrzeżenia 
można mieć jedynie do frekwencji, sala 
nie zapełniła się w całości. Gienek szybko 
podbił serca widzów a pomogli mu w tym 

pozostali muzycy, z których każdy dał 
z siebie wszystko. Jak podkreśla gitarzy-
sta zespołu – Andrzej Makarewicz - „nie 
można być rockandrollowcem na pół eta-
tu.” Dlatego publiczność miała okazję 
obejrzeć bezkompromisowe rockowe 
show. 

Gienek Loska jest znany szerszej pu-
bliczności dzięki zwycięstwu w pierwszej 
edycji programu X Factor. Wspólnie z An-
drzejem Makarewiczem założył nieistnie-
jący już zespół Seven B. W przerwach 
między występami wciąż daje sponta-
niczne występy na ulicach polskich miast. 
Wtorkowy koncert odbył się w ramach 
promocji debiutanckiego albumu Gienek 
Loska Band - Hazardzista.

Koncert Anny Marii Jopek cieszył się dużą 
popularnością. W sobotnie popołudnie, 
4 lutego, duża sala kina „Centrum” z tru-
dem pomieściła wszystkich chętnych. 
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury 
poinformowali, że darmowe wejściówki 
na Koncert Noworoczny rozeszły się 
w ciągu kilku godzin, a chętnych było 
więcej niż miejsc. Anna Maria Jopek wy-
stąpiła wraz z zespołem Kroke. Publicz-
ność długo nie chciała pożegnać się z ar-
tystką i domagała się jej ponownego wyj-
ścia na scenę. Jeden z uczestników im-
prezy mówił: „Jestem pod wrażeniem ar-
tystki i tego, co zaprezentowała. Bardzo 
cieszę się, że zechciała przyjechać do Ja-
strzębia. Znam dość dobrze jej repertuar 
i z wielką przyjemnością uczestniczyłem 
w koncercie”.

i śmiało ruszyli do tańca. Na sali nie było 
chyba nikogo, kto pozostałby obojętny 
na cygańskie rytmy, falujące suknie tan-
cerek i śpiew, w którym pobrzmiewało 
echo wędrujących taborów. 

Chociaż może się wydawać, że ten świat 
należy już do przeszłości, to jednak - 
choć na chwilę – ożył tego wieczoru, 
któremu nikt chyba nie odmówi miana 
romantycznego.

Mocne uderzenie Gienka Koncert Anny Marii Jopek

Fot. anna-maria-jopek.com

Fot. Magdalena Kowolik

Hej, Cyganie... w "Dąbrówce”
Kolejna impreza tematyczna w restaura-
cji „Dąbrówka”, która odbyła się w czwa-
rtek, 9 lutego, okazała się prawdziwym 
hitem. Tym razem wieczór upłynął pod 
znakiem cygańskich rytmów. Goście, jak 
zwykle nie zawiedli i licznie przybyli na 
imprezę. Niektórzy z nich to stali bywal-
cy, którym do serca przypadła kulturalna 
oferta „Dąbrówki”. 

Tegoż wieczoru oprócz muzyki, a także 
specjałów kuchni romskiej, przygotowa-
no niezwykłą niespodziankę. Każdy, kto 
chciał poznać, co mu los szykuje mógł 
skorzystać z usług... wróżki. Chętnych 
było na tyle dużo, że musieli odstać 
swoje w kolejce. Cóż, jednak pokusa po-
znania swojej przyszłości była na tyle 
duża, że poradzili sobie z tą niedogo-
dnością.

Na imprezie panował duch prawdziwej 
cyganerii. Niektórzy dali mu się porwać 

Fot. Magdalena Kowolik

Szeroczanie obchodzili w niedzielę, 5 lutego, uro-
dziny najstarszego mieszkańca sołectwa pana Anto-
niego Lacha, który skończył 103 rok życia. Wpraw-
dzie rocznica jego narodzin przypada na dzień 3 lu-
tego, ale uroczystości jubileuszowe odbyły się w nie-
dzielę. 

Dostojny jubilat przybył na niedzielną Mszę Świętą, 
podczas której ksiądz proboszcz Joachim Kloza zło-
żył mu życzenia długich lat życia w zdrowiu, a bliskim 
dalszego cieszenia się z obecności ojca i dziadka. 
Wspomniał również o jego poczuciu humoru, który 
pozwolił mu przetrwać najtrudniejsze chwile, kiedy 
został zesłany w głąb Związku Radzieckiego. Wyraził 
wiarę w kolejne spotkania z jubilatem, przy okazji 
następnych rocznic urodzin. 

Po nabożeństwie pan Antoni Lach wraz z rodziną 
i przyjaciółmi udali się na okolicznościowe przyjęcie. 
Był wtedy czas na życzenia, kwiaty i rozmowy w gro-
nie najbliższych.

Dom Zdrojowy, a właściwie jego dużą salę, w sobo-
tę, 4 lutego, opanowali najmłodsi. Specjalnie z my-
ślą o nich zorganizowano bal przebierańców. Dzieci 
nie zawiodły i licznie stawiły się na imprezę. Wraz
z nimi przyszli ich rodzice, dziadkowie. Wszyscy 
świetnie się bawili przy dźwiękach skocznej muzyki. 
A kreacje, w jakich wystąpili uczestnicy były napra-
wdę zachwycające, mieniły się wielością barw, za-
skakiwały pomysłowością.

Jak powiedziała Teresa Piech, kierownik Domu 
Zdrojowego, nie wszyscy chętni mogli wziąć udział 
w zabawie z powodu braku miejsc, wszak nawet sala 
Domu Zdrojowego ma swoje ograniczenia.

Jastrzębskie środowisko Sybiraków obchodziło 
w piątek, 10 lutego, 72 rocznicę wywózki Polaków 
w głąb Związku Radzieckiego. Pod symbolicznym 
grobem ofiar, które nie przeżyły katorgi, spotkali się 
jastrzębianie, którym dane było doświadczyć tego 
dramatycznego losu. Zawsze, co roku, pamiętają
o tym, co zdarzyło się w dniu 10 lutego 1940 r. i la-
tach następnych. Tysiące mieszkańców Wschodnich 
Kresów Rzeczpospolitej zostało nagle wyrwanych ze 
swoich domów i wywiezionych w nieznane. 

„Naszym obowiązkiem jest tu być i złożyć hołd, tym 
którzy nie przeżyli zesłania. Pamięć i przekazywanie 
naszej historii młodym jastrzębianom to nasz obo-
wiązek. Przytoczę przesłanie znajdujące się na Po-
mniku Sybiraków, który znajduje się na Cmentarzu 

Komunalnym w Ruptawie: „Pragnieniem naszym 
jest, aby przyszłe pokolenia nie przeżyły tego, co nas 
spotkało”. Tak więc pamiętamy i o obywatelach ze 
Wschodnich Kresów Rzeczpospolitej, ale też o Śląza-
kach wywiezionych do Rosji już po II wojnie świato-
wej. Wszyscy padliśmy ofiarą zbrodniczej ideologii” - 
mówi Ryszard Czernecki, przewodniczący Związku 
Sybiraków Oddział w Jastrzębiu-Zdroju.

I chociaż pamiętano o Sybirakach podczas uroczys-
tości poświęconej Marszowi Śmierci z obozu Ausch-
witz-Birkenau, która odbyła się w styczniu tego ro-
ku, to oni postanowili przyjść pod pomnik wywiezio-
nych i oddać im hołd. Było ich tam kilku, ale, jak mó-
wią, będą tam przychodzić dopóki starczy im sił.

Pamięć wciąż żywa

Fot. Katarzyna Barczyńska

100 lat to za małoBal w Domu 
Zdrojowym

Fot. Magdalena Kowolik

BJ
Blacharstwo 

SamochodoweBlacharstwo

Auto-Gaz
Holowanie

 Ul. 1 Maja 228
 44-325 Mszana

 tel. +48 32 472-03-16
 kom. 501-315-115

www.autobednarczyk.pl

Naprawy bezgotówkowe 
dla klientów firm 

ubezpieczeniowych. 
Samochód zastępczy na 

czas naprawy GRATIS
Pomoc drogowa 24h

"Szybki serwis", 
czyli kompleksowa 

obsługa samochodów 
(naprawy zawieszenia, 

wymiany oleju, 
naprawy elektryczne 

i mechaniczne)
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W
ymienione zawody całkowi-
cie odeszły już w zapomnie-
nie, ze względu na przemiany 

kulturowe. Nikt dziś już nie potrzebuje 
miecza, skórzanego woreczka na pienią-
dze, a grzebień made in China znajdzie-
my w każdej drogerii. Niektórzy cieszyń-
scy rękodzielnicy istnieli jednak na Śląsku 
Cieszyńskim jeszcze w XX wieku. Są i ta-
cy, którzy działają do dzisiejszego dnia. 

W sobotę (04.02) w Cieszynie otwar-
to Izbę Cieszyńskich Mistrzów, prezen-
tującą tradycyjne i ginące rzemiosła Ślą-
ska Cieszyńskiego oraz sylwetki cieszyń-
skich mistrzów-rzemieślników. Na wysta-
wie zobaczymy wyroby mistrza filigranu, 
grawernictwa czy zduństwa. Izba znaj-
duje się w centrum Cieszyna na Starym 
Targu przy warsztacie słynnego i jedyne-
go na świecie cieszyńskiego rusznikarza - 
Jerzego Wałgi. 
- Jestem zadowolony, że pomysł, który 
zrodził się jakiś czas temu, wreszcie uda-
ło się zrealizować – mówił mistrz ruszni-
karz, pomysłodawca i opiekun wystawy. 
Otwarcie zostało przypieczętowane sym-
bolicznym dokręceniem śrub gablot 
przez krewnych zmarłych rękodzielni-
ków. 

Na ekspozycji można zobaczyć wy-
roby mistrzów-rzemieślników działają-
cych w XX wieku, zgromadzone dzięki ro-
dzinom zmarłych twórców oraz poznać 
ich sylwetki scharakteryzowane na plan-
szach wiszących nad ich wyrobami, ta-
kimi jak: oprawy introligatorskie, kafle 
z pieca, matryce, kryształy, koronka trój-
wymiarowa i medale. 
- W ostatnich latach bardzo dużo rze-
mieślników artystów odeszło od nas i pa-
mięć o nich zaczęła zanikać. Młode poko-
lenie nie potrafi sobie wyobrazić, że rze-
miosło w Cieszynie od wieków stało na 
bardzo wysokim poziomie. Eksponowani 
tutaj rzemieślnicy pracowali w ubiegłym 

stuleciu, ale trzeba pamiętać, że już 
w średniowieczu w Cieszynie byli rzemie-
ślnicy, którzy rozsławiali Cieszyn w kraju, 
jak i daleko poza jego granicami. Mamy 
się w Cieszynie czym pochwalić – opo-
wiadał Jerzy Wałga, który, można powie-
dzieć, jest symbolem ginących zawodów, 
bowiem jako jedyny na świecie od około 
40 lat wykonuje unikalną i najpiękniejszą 
broń myśliwską, czyli tradycyjną „Cie-
szynkę”. 

W Izbie Cieszyńskich Mistrzów za-
prezentowani zostali: 
koronczarka - Teresa Wałga, która jako 
jedyna w kraju wykonywała trójwymiaro-
wą koronkę; 
Janina Marcinkowa - współzałożycielka 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyń-
skiej, spod ręki której wyszły najpiękniej-
sze cieszyńskie żywotki;

introligatorka - Helena Karpińska - zwana 
„poetką opraw”; 
Franciszek Horak - mistrz filigranu; 
Albert Palica - jeden z najlepszych gra-
werników-miniaturzystów w Europie;
Franciszek Bizon - cieszyński zdun oraz
Ludwik Kuś - szlifierz kryształów, ceniony 
za tzw. „wiedeński szlif”. 

Wykonywali oni zawody, które dziś 
odchodzą do historii. Pan Jerzy ma na-
dzieję, że Izba będzie się rozwijać i wzbo-
gacać o nowych mistrzów. 
- Jestem otwarty na każdy ciekawy po-
mysł, który będzie korespondował z tą 
wystawą. Mam nadzieję, że będzie się 
ona dalej rozwijać – mówił Pan Jerzy. 

Na Śląsku Cieszyńskim działa po dziś 
dzień wielu przedstawicieli tradycyjnego 
rzemiosła i sztuki ludowej, zajmujących 

się wyrobem filigranu, koronki klockowej 
i koniakowskiej, drewnianych zabawek, 
kowalstwem artystycznym, piernikar-
stwem, rzeźbą, plastyką obrzędową, ry-
marstwem, przędzeniem na kołowrotku, 
plecionkarstwem, wyrobem kierpców czy 
glinianych garnków. Dla wielu z nich jest 
to dodatkowe zajęcie i pasja. Należy 
jednak pamiętać, że jeśli nie znajdą oni 
kontynuatorów, ich fach zaginie. Jednym 
z zagrożonych rzemiosł jest rusznikar-
stwo, którego jedynym przedstawicielem 
jest Pan Jerzy Wałga. Wytworzył on już 
około kilkadziesiąt sztuk broni, głównie 
dla muzeów i kolekcjonerów w Polsce 
i zagranicą. W ubiegłym roku zrobił na 
zamówienie „Cieszynkę” dla kancelarii 
Prezydenta RP. Pan Jerzy nie miał możli-
wości korzystania z porad mistrza w tej 
dziedzinie, bo po prostu takowy już nie 
istniał. Uczył się i dochodził do perfekcji 

sam - metodą prób i błędów. Wykonanie 
jednej strzelby zajmuje mu do trzech 
miesięcy. Jednak to nie dziwi; ta rzadka 
i oryginalna broń to prawdziwe dzieło 
sztuki, misternie zdobione deseniami i 
motywami, wykonanymi z kości, rogów 
jelenia, masy perłowej czy mosiężnych 
drucików. Jest to więc pracochłonna 
maestria. 
- To moja pasja w związku z tym, że je-
stem od urodzenia cieszynianinem, a tak-
że ze względu na moją profesję, ponie-
waż jestem ślusarzem narzędziowym. 
Dzięki temu łatwiej było mi nauczyć się 
wykonywania takiej broni. Jest to rze-
miosło, które obecnie całkowicie zanika – 
opowiadał Pan Jerzy. 

Apelujemy do młodych, zdolnych pasjo-
natów i złotych rączek o szybkie zgłasza-
nie się na naukę do naszego mistrza. Fakt 
otwarcia Izby przy warsztacie twórcy 
umożliwia zwiedzającym przypatrzenie 
się jego pracy od podszewki. 

Izba to miejsce, gdzie tradycja łączy 
się z dizajnem, bowiem zaprojektowały 
ją studentki z Działu Wzornictwa ASP 
w Krakowie: 
Sabina Knapczyk, Aleksandra Satława,
Monika Majchrzak, Katarzyna Małysiak 
i Magdalena Pawlas pod opieką Janusza 
Konaszewskiego. 
Wcześniej Sabina Knapczyk i Aleksandra 
Satława zaprojektowały już Cieszynie 
leuty, które świecą na uliczce cieszyń-
skich kobiet. 

Izbę Cieszyńskich Mistrzów można 
odwiedzać codziennie od 8.00 do 16.00, 
którą otwarto przy okazji obchodów 7. 
urodzin Zamku Cieszyn.

W

Rusznikarz Jerzy Wałga 



Jastrzębski przegrywa z Fartem
Jastrzębski Węgiel był zdecydowanym faworytem meczu z Fartem Kielce... i po raz kolejny zawiódł. Jesienią 
podopieczni Lorenzo Bernardiego przegrali 1:3 w Kielcach. Środowy mecz miał być okazją do rewanżu, jed-
nak jastrzębianie byli lepsi od gości tylko w pierwszym i trzecim secie. W drugim i czwartym zdecydowanie 
wygrywali niedoceniani siatkarze Grzegorza Wagnera.

Wiele emocji przyniósł tie-break, w którym Fart prowadził już 12:4, po czym do pracy wzięli się Poma-
rańczowi, zdobywając kolejno sześć punktów. Później do głosu ponownie doszli kielczanie i wygrali piąty set 
do 11. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Michała Kozłowskiego.

Jastrzębski Węgiel - Fart Kielce 2:3 (25:21, 21:25, 25:23, 19:25, 11:15)
Jastrzębski Węgiel: Margarido, Kubiak, Holmes, Malinowski, Bontje, Bozko, Rusek (libero) 
oraz Nemer, Gawryszewski, Polański, Violas.

Česko do toho! JKH GKS w czwórce
Po niezwykle zaciętym spotkaniu JKH GKS Jastrzębie pokonał Zagłębie Sosnowiec 2:1 i tym samym awanso-
wał do czołowej czwórki Polskiej Ligi Hokeja. Bohaterem meczu był Czech Richard Bordowski, który zdobył 
obie bramki dla gospodarzy. W drugim ważnym dla układu tabeli meczu TKH Toruń wygrał z GKS Tychy 5:4 
po konkursie rzutów karnych.

Na pomeczowej konferencji trener gości Krzysztof Podsiadło podkreślił, że jego podopieczni zdawali sobie 
sprawę, iż Jastrzębie będzie grało o życie. Szkoleniowiec Zagłębia żałował straconej bramki na 2:1. Z kolei 
Jiri Reznar przypomniał o świetnym meczu z Tychami, który w efekcie dał gospodarzom awans. - Byliśmy 
bardzo umotywowani - stwierdził Czech. Reznar żałował również, że w play-offach zagrają tylko cztery, a nie 
sześć drużyn. - Brak awansu GKS Tychy nie jest dobrą rzeczą dla polskiego hokeja. Zagłębie Sosnowiec 
również pokazało dzisiaj, że potrafi naprawdę dobrze zagrać - dodał Reznar.

JKH GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
1:0 Richard Bordowski (Maciej Urbanowicz) 30:03
1:1 Jarosław Dołęga (Jiri Zdenek) 36:00 
2:1 Richard Bordowski (Richard Kral) 43:37 
JKH GKS Jastrzębie: Kosowski (Elżbieciak) - Labryga, Bryk, Danieluk, Lipina, Kral 
- Rompkowski, Dąbkowski, Urbanowicz, Słodczyk, Bordowski - Pastryk, Ivicic, Kulas, Kąkol, Drzewiecki 
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Było blisko. Zarówno w Oświęcimiu, 
jak i w Jastrzębiu Białe prowadziły 2:0, 
ale w obu przypadkach zjechały 
z tafli z marsowymi minami. 
To Unia zagra w finale. 

Cóż, taki jest sport. Jeśli nie strzelasz, to łatwo 
dostajesz. W Oświęcimiu przegraliśmy mecz w kilku 
ostatnich minutach. Z kolei na Jastorze Unia wyko-
rzystała nasze błędy i strzeliła dwie bramki. Niestety, 
to rywalki wygrały, a nie my. 

Dziewczyny są mocno 
rozczarowane sytuacją? 

Szczerze mówiąc, rozczarowane były już przed me-
czem, gdy dotarły do nas nieprzyjemne informacje 
z miasta. Okazało się, że nie dostaniemy dotacji. 
Tym samym nie wiemy, czy zagramy w przyszłym se-
zonie. Dziewczyny na pewno są tym podłamane. 
W zeszłym sezonie zdobyliśmy wicemistrzostwo Pol-
ski i Puchar Polski. A w tym roku jest problem z finan-
sami, moje podopieczne nie trenowały tak, jak miały 
trenować. Trapił nas szereg kontuzji. To wszystko ra-
zem spowodowało, że widoczny był u nas brak świe-
żości. 

Czyli istnienie Białych stoi
 pod znakiem zapytania? 
Tak, istnienie naszego klubu stoi pod znakiem zapy-
tania. Na tą chwilę nie wiadomo, co będzie dalej. 
Pieniędzy nie ma i nie wiemy, czy uda się pozyskać 
jakiegoś prywatnego sponsora. Tylko on mógłby nas 
na tą chwilę uratować. 

Jak podsumowałby Pan mijający sezon? 
Białe nie obroniły tytułu wicemistrza 
Polski. Wiadomo, że Polonia Bytom 
i tak byłaby raczej poza zasięgiem. 
Rozczarowanie? 

Momentami graliśmy naprawdę niezły hokej, co było 
widać w tym sezonie. Potem przyszły wspomniane 
już kontuzje. Jeśli gra się i trenuje w dziewięć czy 
dziesięć zawodniczek, to ciężko jest utrzymać formę 
na wysokim poziomie przez cały czas. Tym bardziej, 
że mamy na lodzie dużo bardzo młodych dziewcząt. 
Był nawet taki moment, że trenowało tylko siedem 
osób... Trudno wówczas uzyskać dobry wynik, 
a przecież trzeba robić przerwy. W meczach ze sła-
bszymi rywalami przychodziło rozluźnienie, a potem 
trzeba było nagle grać z bardziej renomowanym ry-
walem i wtedy czegoś brakuje. Próbowaliśmy grać 
na trzy różne ataki, bo tyle nas jest w tej chwili. A po-
tem cóż... Emocje wzięły górę, nie strzelaliśmy, choć 
stwarzaliśmy sobie dobre sytuacje. Czasami te mec-
ze z Oświęcimiem wyglądały bardziej na rugby niż 
na hokej. 

Z drugiej strony potrafiliście tą samą 
Unię w sezonie zasadniczym pobić 6:2 
na Jastorze. Zatem czegoś musiało 
zabraknąć. 

Jak już powiedziałem, z jednej strony kwestia tre-
ningu. Z drugiej to, że w Oświęcimiu dwie lub trzy 
zawodniczki mają okazję trenować z chłopakami, 
dzięki czemu grają na zupełnie innych obrotach. Tak 
jest też w innych klubach. I w pewnym momencie 
niektóre dziewczęta dorównują kolegom. U nas nie 
ma takiej możliwości. JKH GKS Jastrzębie nie jest 

niczym związany z UKH Białe Jastrzębie. To zupełnie 
inne instytucje. Każdy trenuje tylko dla siebie. 

Czy chciałby Pan pochwalić 
lub wyróżnić jakieś zawodniczki? 
A być może ktoś Pana zawiódł? 

Na pewno w rewanżu z Unią Oświęcim liczyłem na 
nasze kadrowiczki. Mamy ich pięć. Niestety, żadna 
nie strzeliła bramki. 

Selekcjoner Marek Kozyra na 
zgrupowanie powołał siedem Białych. 

Tak, ale na przykład Agata Kozyra praktycznie nie 
trenowała od listopada. To trzy miesiące przerwy. 
W tym czasie zaliczyła zaledwie dwa treningi. W me-
czu z Unią wpuściłem ją na chwilę, aby dać mo-
żliwość odpoczynku dziewczynom, które grały wię-
cej. Póki były siły, gra się kleiła. A potem pojawiła się 
jakaś nonszalancja. Strzelaliśmy nie tam, gdzie trze-
ba. Nie wykorzystaliśmy wielu sytuacji. Na sekundę 
przed końcem mieliśmy okazję w akcji dwie na jed-
ną. Wyszedł brak siły i świeżości. 

A jak Pan widzi swoją przyszłość 
w klubie? Pozostanie Pan na stanowisku 
czy poszuka pracy gdzie indziej? 

Pracuję na kopalni, a tu wszystko, co robię, to wy-
łącznie w czynie społecznym. Nie biorę za to ani gro-
sza. Wiem, że trenerzy w innych klubach są opła-
cani. Jestem nadal z dziewczynami. Moja córka tu 
gra. Póki ona będzie grała, póki dziewczyny będą 
chciały, abym je trenował, no i jeśli żona się zgodzi... 
Cóż, ona też ma dość. Mam rodzinę, a tu ciągłe bie-
ganie z pracy na lodowisko. I tak dzień w dzień. Tym 
niemniej, czy gra się za 1000 zł czy za darmo, to 
wchodzi się na lód i walczy. Pieniądze nie grają. 

Pan, mimo zakończenia oficjalnej 
kariery, nadal gra w hokeja. 

Cztery lata temu zakończyłem przygodę z profesjo-
nalnym hokejem. Potem grałem w amatorskiej dru-
żynie, a teraz czasami pojeżdżę z juniorami. Miałem 
propozycję z oldbojów GKS Katowice, ale na razie je-
szcze nie podjąłem decyzji. Brakuje czasu. Teraz 
jednak trzeba skupić się na walce o brązowy medal. 
Tylko brązowy, bo w Oświęcimiu przegraliśmy wy-
grany mecz. W Jastrzębiu było podobnie. Zabrakło 
szczęścia i sił. A do tego jeszcze ta informacja o bra-
ku dotacji oraz stypendiów dla dziewczyn, która 
podcięła nam skrzydła. Nasze zawodniczki są coraz 
starsze, zatem z czegoś muszą żyć. Zaczynają og-
lądać się za pracą. Mamy ponad trzydzieści młodych 
hokeistek od jedenastego roku życia wzwyż, ale za-
nim one dorosną, minie trochę czasu. Być może jed-
nak uda się pozyskać sponsora. To naprawdę nie są 
duże pieniądze. Jeśli ktoś wyłoży 20 tys. zł, to zape-
wni nam byt na cały sezon, przez co rozumiem sfi-
nansowanie wyjazdów na mecze i opłacenie sę-
dziów. Na szczęście Lodowisko Jastor jest dla nas 
dostępne i z tym nie mamy problemu. A trzeba wie-
dzieć, że dziewczyny też do tego interesu dokładają. 
Płacą składki i organizują specjalne zbiórki na klub. 
Dlatego na tą chwilę można nam życzyć przede 
wszystkim przetrwania następnego sezonu.

Czy Białe Jastrzębie 
przetrwają?

Hokeistki UKH Białe Jastrzębie 
nie zagrają w finale Polskiej Ligi 
Hokeja Kobiet. Po remisie 2:2 
z Unią Oświęcim to rywalki 
cieszyły się z awansu do 
ostatecznej rozgrywki, gdzie 
czeka na nie faworyzowana 
Polonia Bytom. 
Jastrzębiankom pozostaje walka 
o brązowy medal z Naprzodem 
Janów. Tym samym Białe nie 
powtórzą wyniku sprzed roku. 
Co więcej, z informacji trenera 
Zbigniewa Wróbla wynika, 
iż klub stoi na krawędzi istnienia 
i pojawiło się duże ryzyko, 
że w przyszłym sezonie 
nie pojawi się w rozgrywkach. 
Czy to koniec hokeja w wydaniu 
pań w Jastrzębiu Zdroju?Zbigniew Wróbel.  Fot. Magdalena Kowolik

CHWILÓWKI  / EKSPRES KASA
DO 1000 ZŁ !!!  BEZ BIK

ZABIERZ TYLKO DOWÓD,NUMER KONTA, TELEFON
  KREDYT DO 2000zł  BEZ BIKNOWOŚĆ!!!

         
5 BANKÓW DO WYBORU
DLA UMÓW ZLECEŃ, O DZIEŁO,
Z DOCHODAMI OD 500 ZŁ
DLA DZIAŁALNOŚCI – bez ksiąg

KREDYTY Jastrzębie-Zdrój, ARKI BOŻKA 16 C-D
STARY TARG - Biały pawilon  

100m za światłami do Kauflandu 
przy SKLEPIE ELEKTRYCZNYM

tel.32 4763 900                        
kom.509 637 097

Fot. Magdalena Kowolik

Fot. Łukasz Parylak
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Przegrany sparing GKS Jastrzębie 
W sobotnim sparingu, który został rozegrany na boisku przy ul. Kościelnej, GKS 1962 Jastrzębie podejmował 
drugoligowy ROW Rybnik. Gospodarze na przerwę schodzili prowadząc 2:1, jednak mecz zakończył się 
przegraną Gieksy 2:4. Pierwsza połowa to okres dobrej gry naszego zespołu i ładne bramki Kamila Jadacha 
i Marka Sobika. Przed przerwą goście zdążyli strzelić kontaktowego gola. W drugiej odsłonie spotkania do 
bramki trafiali wyłącznie piłkarze ROW Rybnik i to aż trzykrotnie.

GKS 1962 Jastrzębie - ROW Rybnik 2:4 (2:1)
0:1 Kamil Jadach, 0:2 Marek Sobik, 1:2 Marcin Pontus, 
2:2 Dawid Gajewski, 3:2 Rafał Andraszak, 4:2 Mateusz Szatkowski 
GKS Jastrzębie: Deege (Prostacki) - Lorenc, Pacholski, Kocerba (Wrana), Bednarek (Duda) 
– Gorzała (Piekarski), Mościcki, Kopacz, Sobik (Staniek) - Jadach (Chrysteczko), Pancer.

Złoty MOSiR 1997 Jastrzębie
Ekipa MOSiR 1997 Jastrzębie wygrała Memoriał Kolosy, Stepeckiego i Tyszkiewicza, tragicznie zmarłych 
działaczy NSZZ „Solidarność”. Turniej z udziałem ośmiu zespołów złożonych z młodych piłkarzy został roze-
grany w Hali Widowiskowo-Sportowej. Podopieczni trenera Wojciecha Kani byli mało gościnni, wygrywając 
sześć spotkań. Tylko raz jastrzębianie ponieśli porażkę, ale mieli już wówczas zapewniony tytuł mistrzowski. 
Drugie miejsce zajął Rekord Bielsko-Biała, a trzecie - słowacki MFK Rużomberok. Najskuteczniejszym 
snajperem gospodarzy był Paweł Bielaszka, który zdobył cztery gole. Z kolei królem strzelców całej imprezy 
został Janik Kwiatkowski z LFC Berlin (6 bramek). Najlepszym bramkarzem zawodów wybrano Davida Koledę 
z Rużomberoka. 

MOSiR 1997 Jastrzębie: Michał Lodwich, Patryk Trocyk, Oskar Mazurkiewicz, Piotr Trąd, Paweł Gwóźdź,
Marcin Ryszka, Adrian Nowak, Szymon Żurkowski, Jakub Benek, Kacper Kawula, Karol Dziki, 
Bartłomiej Lorenc, Patryk Ganiek, Paweł Bielaszka. 
Trener - Wojciech Kania
Wyniki MOSiR 1997 Jastrzębie:
MOSiR Jastrzębie - MFK Rużomberok (Svk) 1:0 MOSiR Jastrzębie - FC Hatvan (Hun) 3:0
MOSiR Jastrzębie - LFC Berlin (Ger) 3:0 MOSiR Jastrzębie - Ruch Chorzów 3:2
MOSiR Jastrzębie - Sandecja Nowy Sącz 4:1 Pogoń Szczecin – MOSiR Jastrzębie 1:3
MOSiR Jastrzębie - Rekord Bielsko-Biała 0:1

Śląski ZPN każe Gieksie grać
W czwartek (9 lutego) Wydział Gier Śląskiego Związku Piłki Nożnej ponownie zajął się sprawą nierozegranych 
jesienią spotkań IV ligi GTS Bojszowy - GKS 1962 Jastrzębie oraz Gwarek Ornontowice - GKS 1962 Jastrzębie. 
Zmusiło go do tego orzeczenie Związkowej Komisji Odwoławczej, która unieważniła poprzednią decyzję 
Wydziału Gier i nakazała rozpatrzyć sprawę raz jeszcze. Po wysłuchaniu stanowisk przedstawicieli 
zainteresowanych Wydział Gier postanowił wyznaczyć nowe terminy tych meczy. Członkowie wydziału zade-
cydowali, nie podając żadnych podstaw prawnych, że mecz z Bojszowach ma odbyć się 17 marca, a mecz 
w Ornontowicach ma zostać rozegrany 4 kwietnia. Zarząd GKS 1962 Jastrzębie najprawdopodobniej 
ponownie odwoła się do Związkowej Komisji Odwoławczej ŚZPN.

Zawodnik rybnickiego klubu Octagon Team Karol 
Salamon, który jest instruktorem sekcji Octagon 
brazylijskiego jiu-jitsu w Jastrzębiu-Zdroju, zwy-
ciężył w turnieju Mistrzostw Europy w tej dyscy-
plinie w Lizbonie w wadze lekko-piórkowej. Sala-
mon wygrał zawody w gronie posiadaczy purpu-
rowego pasa w BJJ. Pochodzący z Mszany zawo-
dnik wystąpił w imprezie z udziałem około 2000 
sportowców. W finale Karol Salamon pokonał An-
glika Marka Phunga (Carlson Gracie Team). 
Trzecie miejsce zajęli Jim Dangaris oraz Anders 
Rosendal. Trenerem klubowym Salamona jest 
Grzegorz Jarząbek.

Pub Żywiecki-JanPol powrócił na fotel lidera gru-
py A Miejskiej Ligi Piłki Halowej gromąc Cukiernię 
Jagódka-Mors 8:1. Żywieccy wykorzystali pot-
knięcie TKKF Chrobry Omega, który wyraźnie 
uległ Semi Nosiadkowi. Tym samym w tabeli gru-
py A robi się coraz ciaśniej, a o tytuł nadal walczy 
pięć zespołów. W grupie B pewnie prowadzi Pub 
Queen i ten zespół praktycznie może już szyko-
wać się do występów w wyższej lidze. O drugie 
premiowane miejsce walczą cztery drużyny, 
które obecnie zrównały się liczbą punktów.

Grupa A
Geo-Wiert GKS 1962 Jastrzębie - Elita 6:1 (2:1) 
Pub Żywiecki-JanPol - Cukiernia Jagódka-Mors
8:1 (3:0) 
Oldboje ZZK Solidarność 80 JSW S.A. 
- Luciano-Futsal 10:5 (3:3) 
KSRG Zofiówka - Manhattan 13:3 (3:2) 
Parafia Zdrój - SułSport Eko-Solar 5:5 (4:3) 
TKKF Chrobry Omega - Semi Nosiadek-Italparts
2:6 (2:3) 
NSZZ Solidarność KWK Borynia-Zofiówka - pauza

Spore emocje przyniósł kolejny mecz Ligi Futsalu 
Pszczyna-Suszec-Goczałkowice pomiędzy ustę-
pującym mistrzem z Jastrzębia, ekipą All Stars, 
oraz liderem El-Budem. Jastrzębianie prowadzili 
już 4:1 i 5:2, ale w ostatnich dziesięciu minutach 
w roli katów All Stars wystąpili Żupa i Tomanek, 
którzy wbili naszemu zespołowi pięć goli. Tym sa-
mym All Stars stracili nawet matematyczne szan-
se na obronę tytułu mistrzowskiego. Jastrzębia-
nom pozostaje walka o podium. Na razie zajmują 
w lidze czwarte miejsce. Gole w meczu z El-Bu-
dem strzelili: Artur Herman, Łukasz Zdziebło 
i Sławomir Gremlik.

Białe Jastrzębie uczyniły milowy krok w kierunku 
zdobycia brązowego medalu Polskiej Ligi Hokeja 
Kobiet. Podopieczne Zbigniewa Wróbla rozgro-
miły w Janowie miejscowy Naprzód 6:1. O wyni-
ku zadecydowała druga tercja, w której jastrzę-
bianki zdobyły cztery gole. Dwukrotnie na listę 
strzelczyń wpisała się Magdalena Szynal, a po 
jednej bramce dołożyły: Ewelina Czarnecka, 
Marta Bigos, Klaudia Wróbel i Anna Kierc. Po pół-
finałowej pechowej porażce z Unią Oświęcim 
wielu sympatyków żeńskiego hokeja wyrażało 
niezadowolenie z braku awansu do finału. Tym-
czasem niedoceniane Unitki w pierwszym meczu 
finałowym rozbiły faworyzowaną Polonię Bytom 
6:2 (1:1, 4:0, 1:1). Rewanżowy mecz o trzecie 
miejsce w PLHK zostanie rozegrany na Lodowis-
ku Jastor w najbliższy piątek, 17 lutego o 19:30.

Młodzi hokeiści JKH GKS Jastrzębie wzięli udział 
w 10. Międzynarodowym Turnieju Hokejowym 
Gasag Cup 2012 w Berlinie. Gospodarzem im-
prezy był renomowany klub ze stolicy Niemiec, 

Eisbären Juniors Berlin. Wzmocnieni czeskimi 
zawodnikami z Karwiny i Trzyńca oraz Polakami 
z Tychów i Podhala Nowy Targ jastrzębianie zdo-
minowali imprezę, wygrywając wszystkie sześć 
meczów. W ramach I rundy podopieczni Jacka 
Chrabańskiego rozbili EV Regensburg 11:0, 
Kölner EC 6:3, Rygę 99 7:1, Siewierną Zwiezdę 
Moskwa 8:1 oraz wygrali z gospodarzami 4:2. 
Tym samym awansowali do finału, w którym 
ponownie zmierzyli się z berlińczykami. I tym ra-
zem byli bezlitośni, gromiąc Niemców 9:2. W tur-
nieju wzięły udział zespoły rocznika 1998. 

Kadrę JKH GKS Jastrzębie stanowili: 
Jakub Ovcari, Dominik Robaszkiewicz
(bramkarze) oraz Mateusz Barszczewski,
Dominik Cihlar, Matyas Frojda, 
Grzegorz Radzieńczak, Odrej Tvrdik, 
Jarosław Wasiak, Daniel Plitko, Dominik Jarosz,
Bartłomiej Jezierski, Lukas Klaukic, 
Alan Łyszczakowski, Jakub Michałowski, 
Patryk Pelaczyk, Paweł Rafalik 
i Oskar Rzekanowski. 
Trenerem drużyny był Jacek Chrabański, 
a kierownikami zespołu: Krzysztof Michałowski 
i Arkadiusz Pelaczyk. 
Ponadto w organizacji wyjazdu pomagali rów-
nież: Piotr Rafalik i Rafał Jarosz. 

Po raz kolejny świetnie w turnieju weteranów 
spisała się doświadczona zawodniczka JKTS Ja-
strzębie, Dorota Paluch. Jastrzębianka trium-
fowała w Grand Prix Polski w kategorii 50-59 lat 
w Ożarowicach, gdzie wygrała pięć spotkań. 
W finale Paluch rozbiła Annę Maruszczak z Lubli-
na, z którą wcześniej w ramach rundy grupowej 
przegrała 0:3. W ramach rundy grupowej 
jastrzębianka wygrała z Ewą Wiśniowską i Alicją 
Skrzypicką. Dwa zwycięstwa oraz wspomniana 
porażka z Maruszczak dały jej awans do ćwierć-
finału, gdzie wygrała z Teresą Gregorczyk. W pół-
finale Paluch zagrała z utytułowaną Jolantą Szat-
ko-Nowak ze Skrzyszowa i pokonała tą rywalkę 
3:1. W finale jastrzębianka nie dała szans Annie 
Maruszczak, rewanżując się za wcześniejszą 
porażkę.

Członkowie Jastrzębskiego Klubu Morsów "Biały 
Miś" wzięli udział w IX Międzynarodowym Zlocie 
Morsów, który tradycyjnie już odbył się w nad-
bałtyckim Mielnie. "Białe Misie" przejechały po-
nad 600 km tylko po to, aby zanurzyć się w lodo-
watej głębi polskiego morza. Jastrzębianie zor-
ganizowali sobie klubową kąpiel w Bałtyku za-
równo w piątek, jak i w sobotę. Z kolei w niedzielę 
wzięli udział w uroczystej defiladzie ulicami Miel-
na, a następnie wraz z ponad tysiącem morsów 
z całego świata (Czesi, Niemcy, Amerykanie, Ro-
sjanie) wbiegli do Bałtyku. "Białe Misie" wystar-
towały również w zawodach sportowych w któ-
rych zajęły świetne, trzecie miejsce.

Granica Ruptawa rozegrała kolejne spotkanie 
sparingowe. Tym razem przeciwnikiem podo-
piecznych Franciszka Krótkiego była najstarsza 
drużyna Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie, 
występująca w Śląskiej Lidze Juniorów Star-
szych. W derbowym meczu przy Kościelnej lep-
szy był MOSiR, który wygrał 3:2. Obie bramki dla 
Granicy zdobył grający jesienią w GKS Jastrzębie 
Błażej Pawliczek. Poza Pawliczkiem w Ruptawie 
zagrali: Radosław Kalisz (dotychczas MOSiR 
1995) oraz Adrian Bielecki (wcześniej GKS Ja-
strzębie). Kolejnym rywalem Granicy będzie 15 
lutego Przyszłość Rogów.

piłka nożna

hokej

tenis stołowy

jiu-jitsu

morsowanie

Fot. Łukasz Parylak



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

Osoba prywatna, poszukuję osoby 
najlepiej z własny sprzętem do 
odśnieżania posesji w Pawłowicach. 
kontakt: 880 100 790

Pizzeria zatrudni kierowcę do 
rozwożenia pizzy. 
Preferowany własny samochód. 
kontakt: 606 434 023

Zatrudnię kasjerkę - sprzedawczynię 
do sklepu spożywczego Żabka. 
Wymagana ważna książeczka 
sanepidowska oraz min 2-letnie 
doświadczenie w obsłudze klienta.
kontakt: 500 156 101

Zatrudnimy osobę na stanowisku 
doradcy klienta. Wymagania:dobra 
znajomość MS Office, doświadczenie 
w bezpośredniej obsłudze klienta. 
CV - praca.feniks@wp.pl 
kontakt: 507 194 651

Firma WJK-Invest zatrudni pilarza 
/drwala. Wymagania: uprawnienia 
na piły łańcuchowe oraz min. 3 lata 
doświadczenia przy wycince drzew. 
CV na: biuro@wjk-invest. 
kontakt: 604 440 682

Firma WJK-Invest zatrudni kierowcę 
ciągnika rolniczego. Wymagania: 
prawo jazdy kat. T oraz 
min. 3 lata doświadczenia. 
CV na: biuro@wjk-invest.pl 
kontakt: 604 440 682

Zatrudnimy osobę uczciwą, 
pracowitą, operatywną, ze 
znajomością branży komputerowej 
od strony praktycznej. CV wraz ze 
zdjęciem proszę wysyłać na 
highpro@wp.pl 
kontakt: highpro@wp.pl

Międzynarodowa grupa finansowa 
poszukuje pracowników do 
indywidualnej obsługi klientów 
w terenie i biurze, 
nielimitowany czas pracy. 
kontakt: rekrutacja.pro@op.pl

Zatrudnię stomatologa lub 
wynajmę wyposażony gabinet 
stomatologiczny w centrum 
Jastrzębia. Bardzo dobre warunki 
współpracy. 
kontakt: jasdent@vp.pl

Zatrudnimy ekspedientki 
w sklepie spożywczym
kontakt: 508 636 990 (17:00-18:00)

Firma "Jedynka" zatrudni na 
dobrych warunkach cukiernika 
oraz piekarza ze stażem.
kontakt: 724 800 111

Restauracja w Jastrzębiu Zdroju 
pilnie poszukuje kelnera! Oferujemy: 
stabilne zatrudnienie, atrakcyjne 
wynagrodzenie oraz miłą atmosferę! 
Wymagamy doświadczenia w pracy.
kontakt: domretro@domretro.pl

Doświadczenie w zarządzaniu 
podległym zespołem; umiejętność 
pracy z komputerem; bardzo dobra 
organizacja pracy; doświadczenie 
w bezpośredniej obsłudze klienta 
kontakt: kabanos9@poczta.fm

Zostań wyłącznym przedstawicielem 
na powiat - oferta skierowana jest 
dla osób chcących założyć lub 
prowadzących działalność. 
kontakt: 781 324 019

Do wynajęcia mieszkanie 
umeblowane.kuchnia w zabudowie 
wraz ze sprzętem AGD.Opłaty 
kaucja+ odstępne+czynsz i opłaty 
za media według zuzycia. 
kontakt: 600 043 889

Do wynajęcia mieszkanie 
dwupokojowe o pow. 41,9m2
 na ul. Kaszubskiej. 
Odstępne: 400zł 
kontakt: 535 560 560

Mieszkanie m-2 do wynajęcia, 
umeblowane, pralka, lodówka
 od zaraz. Osiedle VI. 
kontakt: 603 980 899

Wynajmę trzypokojowe mieszkanie 
o pow. 56 m2, w dwupiętrowym 
bloku. Dzielnica Jastrzębie-Zdrój, 
kaucja 2000 zł, odstępne 700 zł 
+ czynsz + media. 
kontakt: 507 118 956

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

Sprzedam: Passat B-6 Combi 2006 r. 
szary metalic z pełnym 
wyposażeniem (bez skóry i 
xenonów). Cena 35 tys. zł.
kontakt: 32 47 63 555, 605 049 047

Sprzedam: Hyundai Terracan 2,9 
2005 r. 4x4 z pełnym wyposażeniem 
(bez xenonów). Cena 33 tys. zł.
kontakt: 32 47 63 555, 605 049 047

Wynajmę garaże i miejsca 
parkingowe. 
kontakt: 501 376 278

Wynajmę garaż, przy ul. Zielonej. 
Zlokalizowany nieopodal 
wulkanizacji. 
kontakt: 608011887 / 324552984

Odstąpię prosperującą ręczną 
myjnię samochodową oraz serwis 
i wymianę opon z całym 
wyposażeniem. 
kontakt: 502 376 105
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M-2 nr oferty: 454
Jastrzębie-Zdrój, ul.Turystyczna 
Pow: 34,50 m2
cena: 85 000 zł
kontakt: 

M-3 
Jastrzębie-Zdrój, dzielnica Zdrój
Pow: 37,20 m2
cena: 114 000 zł
kontakt: 601 976 218

601 976 218

M-2 nr oferty: 553
Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska 
Pow: 25,94 m2
cena: 66 700 zł
kontakt: 601 976 218

M-3 nr oferty: 567
Jastrzębie-Zdr., ul.Ruchu Oporu
Pow: 49.30 m2
cena: 111 000 zł
kontakt: 601 976 218

nr oferty: 530

M-3 nr oferty: 397
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska 
Pow: 40,97 m2
cena: 120 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 545
Jastrzębie-Zdr., ul. Warmińska 
Pow: 35.70 m2
cena: 88 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 517
Jastrzębie-Zdrój, ul. K. Miarki
Pow: 38.00 m2
cena: 118 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-5 nr oferty: 446
Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona
Pow: 63.80 m2
cena: 157 000 zł
kontakt: 601 976 218

DOM nr oferty: 502
Jastrzębie, ul. Boża Góra Prawa
Pow: 184.5 m2, dzialka: 994m2
cena: 330 000 zł
kontakt: 601 976 218

DOM nr oferty: 559
Kaczyce
Pow: 125 m2, działka: 4700m2
cena: 378 000 zł
kontakt: 514 085 004

DOM nr oferty: 504
Jastrzębie-Zdrój
Pow: 110 m2, działka: 700m2
cena: 350 000 zł
kontakt: 514 085 004

DOM nr oferty: 526
Pniówek 
Pow: 110 m2, działka: 2000 m2
cena: 285 000 zł
kontakt: 514 085 004

DZIAŁKA nr oferty: 438
Jastrzębie-Zdrój 
Pow: 1000 m2
cena: 60 000 zł 
kontakt: 601 976 218

DZIAŁKA nr oferty: 537
Kończyce Wielkie
Pow: 5040 m2
cena: 105 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-3 nr oferty: 591
Jastrzębie-Zdrój, ul. Jasna
Pow: 55,70 m2
cena: 165 900 zł
kontakt: 514 085 004

M-3 nr oferty: 409
Jastrzębie, ul. Piastów
Pow: 35.20m2
cena: 87 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 493
Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrzosowa 
Pow: 55,70 m2
cena: 145 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-4 nr oferty: 468
Żory, ul. Oś.Sikorskiego 
Pow: 55.26
cena: 135 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-4 nr oferty: 565
Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka
Pow: 55.70 m2
cena: 134 000 zł
kontakt: 601 976 218

M-5 nr oferty: 534
Jastrzębie-Zdrój, ul. Kurpiowska
Pow: 60.22 m2
cena: 155 000 zł
kontakt: 514 085 004

M-5 nr oferty: 575
Jastrzębie-Zdrój, ul. Małopolska
Pow: 67,08 m2
cena: 160 000 zł
kontakt: 601 976 218




