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Odczuwa Pani satysfakcję 
z wyroku sądu, który uchylił decyzję 
o pozbawieniu Pani członkostwa 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej? 

Na pewno to nie jest satysfakcja, aczkolwiek cieszy 
mnie to, że udało się obronić moje dobre imię. Os-
karżenia jakobym działała na szkodę GSM nie znalazły 
uznania przed sądem i okazały się całkowicie bezpod-
stawne. Jednak za tą moją radość zapłacą tak napra-
wdę członkowie Spółdzielni, ponieważ to z ich kiesze-
ni zostaną pokryte koszty postępowania sądowego 
oraz prawników, którzy reprezentowali mnie i innych 
wykluczonych podczas procesu. Każda z tych sześciu 
osób, które oprócz mnie wygrały sprawę, uzyskała 
zwrot kosztów procesu. 

Jak Pani z perspektywy czasu 
ocenia tamtą sytuację? 

Uważam, że pozbawienie nas członkostwa w GSM
było przejawem walki z opozycją w Spółdzielni. 

Opozycją do kogo? 
Panowie Zbigniew Podmagórski i Andrzej Matusiak, 
będąc członkami Rady Nadzorczej (RN) GSM, w pew-
nym momencie przypisali sobie wyłączne prawo po-
dejmowania decyzji, a przecież Rada to organ kole-
gialny. Wszelkie ustalenia chcieli podejmować sami 
bez udziału reszty członków RN. To była sytuacja nie 
do zaakceptowania. Wówczas, 31 marca 2010 r., zo-
stali odwołani z prezydium tejże Rady w wyniku gło-
sowania. Podkreślam tylko z prezydium, a nie z Rady. 
Jednak w proteście zrezygnowali w ogóle z udziału 
w niej. Nie zaakceptowali siebie w roli zwykłych człon-
ków RN.  Wtedy staliśmy się dla nich przeciwnikami. 
Tak naprawdę chodziło o władzę i niespełnione am-
bicje, w chwili gdy osoby te utraciły atrybuty w postaci 

„przywództwa” w RN stwierdziły, że nie mają możli-
wości wpływania na działania RN. Czyli w ocenie tych 
Panów tylko ścisłe kierownictwo w RN pozwala coś 
w niej działać, jak mają to interpretować zwykli człon-
kowie rady, że nic nie znaczą? 

A jak Pani ocenia obecną 
sytuację w GSM? 

Na podstawie informacji, które posiadam mogę po-
wiedzieć, że nie dzieje się tam dobrze. Znowu buduje 
się wizję wroga, a obecna RN ma podobno przeciwko 
sobie jakąś opozycję. Pracownicy GSM otrzymali na-
wet polecenie, że mają zakaz kontaktów z ludźmi uz-

nanymi przez władze spółdzielni za przeciwników, 
a nawet za podejrzanych. Wśród osób zatrudnionych 
w GSM panuje strach. Boją się ujawniać poglądy nie-
zgodne z oficjalną linią władz Spółdzielni. 

Co Pani powie o sposobie 
zarządzania Spółdzielnią? 

W GSM brakuje przejrzystości, co do motywów podej-
mowania poszczególnych decyzji. Nie wiadomo dla-
czego są takie, a nie inne. Jest to tym bardziej dziwne, 
że pan Podmagórski głosił jeszcze 3-4 lata temu hasła 
o jawności w Spółdzielni. Taka sytuacja skutkuje po-
tem niedomówieniami i podejrzeniami o to, w jakim 
celu są ustalane pewne rozstrzygnięcia, na przykład 
dotyczące inwestycji. 

Ostatnio nasiliły się krytyczne 
komentarze na temat sytuacji 
w GSM, z czego to wynika? 

Na pewno mają związek z orzeczeniem sądu, o któ-
rym mówiłam na początku. Werdykt sądu oddalił za-
rzuty o moim działaniu oraz innych osób, byłych 
członków poprzedniej, RN na szkodę Spółdzielni. Pod-
ważyło to zaufanie członków wielu GSM do jej władz. 
Ludzie zaczynają nabierać wątpliwości również i w in-
nych sprawach. Poza tym słychać głosy o przeroście 
administracyjnym, o zwolnieniach pracowników GSM, 
których sąd przywrócił później do pracy, wreszcie 
o tym, że Prezesa często nie ma na miejscu. Wszystko 
to powoduje, że negatywne opinie na temat działal-
ności Spółdzielni nasilają się. 

Czy Państwo prowadziliście 
zmasowaną, zorganizowaną 
kampanię przeciwko GSM? 

Absolutnie nie, nigdy nie prowadziliśmy negatywnej 
kampanii. Nie tworzyliśmy żądnej zorganizowanej 
grupy. Tak oczywiście sugerowano, ale robiono z nas 
wrogów, żeby mieć z kim walczyć. Ta opcja musi mieć 
po prostu wrogów do zwalczania. Nawet w tym wy-
wiadzie wypowiadam się tylko indywidualnie, w swo-
im imieniu, a nie jakiejś grupy osób. Mając na uwadze 
fakt, że zaangażowałam się w temat spółdzielczości, 
zależy mi na tym, by członkowie pytali, żądali odpo-
wiedzi i kontrolowali tak spółdzielnie, jak i jej organy. 
RN to kilka osób, które podejmują decyzję za ogół 
i należy im mocno patrzeć na ręce, a nie wierzyć w ich 
zapewnienia o działaniu dla dobra członków. 

Stanowicie grupę, która 
postanowiła podjąć walkę 
przeciwko władzom GSM? 

Nikt nie walczył przeciwko władzom, natomiast sprze-
ciwialiśmy się mechanizmom, opartym na podstawie 
znajomości, kluczu politycznym, chronieniu czy budo-
waniu interesu partyjnego na bazie Spółdzielni. 
Wiem, że problemy z którymi próbuję walczyć są wi-
doczne dla członków, pracowników – to od nich mam 
informacje. I obecna sytuacja nie odpowiada wielu 
członkom GSM i dają temu wyraz na różnych forach 
internetowych. Również i obecnie walczy się w GSM 
z „wrogą opozycją”, na co wskazuje zawieszenie 
w prawach członka RN pana Jana Mittelstadta, w dniu 
17 stycznia 2012 r. Wystarczyło, że zaczął zadawać 
niewygodne pytania, a to w tej Spółdzielni jest niedo-
puszczalne. 

A więc uważa Pani, że RN GSM nie jest 
organem obiektywnym mającym na celu 
tylko dobro spółdzielni? 

Daleko jej do obiektywizmu, samą mnie to dotknęło. 
Stwierdza się z góry o pewnych sprawach, bez nale-
żytej analizy, są problemy z rzetelnym zbadaniem 
spraw. A kto poddaje w wątpliwość działania organów 
GSM naraża się na daleko idące szykany. Najlepszym 
przykładem tego jest pozbawienie mnie i pozostałych 
członków byłej Rady członkostwa w GSM. 

Jakie są Pani główne zarzuty 
wobec obecnych władz GSM? 

Brak jawności w podejmowaniu decyzji. Brak infor-
macji związanej z zarządzaniem Spółdzielnią. Można 
nawet mówić o ukrywaniu dokumentów, jak na przy-
kład opinie prawne, protokoły z posiedzeń RN, któ-
rych mi odmawiano, albo przekazywano z dużym 
opóźnieniem lub w ostatniej chwili, bym nie mogła się 
przygotować. W ten sposób eliminowano mnie z pro-
cesu decyzyjnego, utrudniano dostęp do dokumen-
tów. Taka sytuacja rodzi pytanie: Co i dlaczego jest 
ukrywane? 

Takich informacji nie zawierają 
publikatory GSM? 

Podobnie sprawa wygląda z wielomilionową inwestyc-
ją termomodernizacji, pomimo szumnego zapowiada-
nia jej realizacji na ostatnim walnym, mało jest jakich-
kolwiek informacji na ten temat. Przed wywiadem 
szukałam informacji na WWW GSM, w jej gazetce, ale 
nic nie znalazłam. A przecież tak duża inwestycja po-
winna być prowadzona z pełnym informowaniem i ja-
wnością dla członków, tym bardziej że GSM ma za-
ciągnąć kredyt na wiele milionów złotych. Na dziś do-
cierają do mnie różne informacje wskazujące na brak 
przejrzystości w działaniu, zlecaniu prac, uruchomie-
niu kredytu. Nie ma żadnych informacji by ten temat 
zweryfikować. Nawet gazeta po walnym jest rzadziej 
wydawana, czyżby Zarząd nie miał się czym chwalić? 

Uważa Pani, że nieodpowiedni 
ludzie zarządzają Spółdzielnią? 

Na pewno za niekorzystne uważam to, że Rada Nad-
zorcza nie nadzoruje Zarządu. Pomiędzy tymi dwoma 
podmiotami wytworzył się swoisty układ, a ten z kolei 
tworzą konkretne osoby. I to one odpowiadają za to, 
że nie wiemy dziś, kto właściwie rządzi Spółdzielnią: 
Rada czy Zarząd? Funkcja kontrolna Rady zanikła i to 
nie jest dobre. 

Czy w GSM każdy ma prawo do 
swobodnej wypowiedzi i głos ten 
respektowany jest przez jej organy? 

Ma prawo, ale pod warunkiem, że wypowiada się zgo-
dnie z poglądami rządzącej opcji. W przeciwnym wy-
padku można nawet stracić pracę lub zostać pozba-
wiony członkostwa w Spółdzielni, tak jak to było ze 
mną. 

Co jest więc głównym motywem 
działań obecnych władz Spółdzielni? 

Myślę, że chęć zachowania władzy jest tutaj najważ-
niejsza. Dowodem na to jest wymaganie od pracow-
ników, aby nie kontaktowali się z opozycją, czyli ina-
czej myślącymi. W jakim celu to jest robione, skoro 
wszystko jest tak dobre i przejrzyste? 

Kto dąży do zachowania tej władzy? 
Z pewnością pan Zbigniew Podmagórski, przewodni-
czący RN GSM i pan Andrzej Matusiak, zastępca prze-
wodniczącego tejże Rady. Panowie ci zawsze wska-
zują na swoich „wrogów”, którzy ich zwalczają i przed 
którymi muszą się bronić. Tym sposobem poprzednia 
RN zawsze jest zła, a obecna rewelacyjna, a prawda 
jest taka, że powinna istnieć zasada kontynuacji wła-
dzy – opieramy się na tym co dobre i to rozwijamy, 
a nie wiecznie kwestionujemy decyzję poprzedników 
albo zmieniamy dobre rozwiązania tylko dlatego że 
ustanowili jej poprzednicy. Taki model sprawowany 
w GSM powoduje, że ciężko iść naprzód, tylko ciągle 
szukamy zła poprzednich władz. Łatwo jest sprawo-
wać władze budując ja na antagonizmach i walce, 
nawet z wirtualnym wrogiem. Nikt wtedy nie szuka 
meritum, wszyscy czekają wyłącznie na wynik walki 
między „Nami dobrymi” i „Nimi złymi”.

Kinga Błaszczyk-Samsel.  Fot. Łukasz Parylak
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Jarosław Zagórowski, prezes zarządu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej został uz-
nany za „Osobowość Roku 2011” w kon-
kursie Górniczy Sukces Roku. Prezes Za-
górowski zdobył uznanie kapituły kon-
kursu działaniami na rzecz budowy wio-
dącej w Europie giełdowej grupy kapita-
łowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Or-
ganizatorem konkursu jest Górnicza Izba 
Przemysłowo-Handlowa i Szkoła Eksplo-
atacji Podziemnej. 

Jarosław Zagórowski, prezes JSW z po-
wodów zdrowotnych nie mógł osobiście 
odebrać nagrody. W jego imieniu wyróż-
nienie odebrał Grzegorz Czornik, zastęp-
ca prezesa JSW ds.. handlu. 

"Z dumą i radością odebrałem wiadomość 
o nagrodzie, którą z Waszych rąk dziś 

otrzymuję. Chciałem podkreślić, że ta na-
groda jest wyróżnieniem dla całego ze-
społu i wszystkich pracowników JSW. 
Ubiegłoroczny debiut Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej na warszawskiej Giełdzie Pa-
pierów Wartościowych był sukcesem wie-
lu ludzi" – napisał w swoim oświadczeniu 
prezes JSW podkreślając równocześnie, 
że spółka konsekwentnie buduje swoją 
pozycję rynkową. 

Wręczenie laureatom statuetek i dyplo-
mów odbyło się podczas gali konkurso-
wej Szkoły Eksploatacji Podziemnej w te-
atrze im. Słowackiego w Krakowie. 

Przypomnijmy, przed dwoma laty tytułem 
„Osobowości Roku” został uhonorowany 
Andrzej Tor, zastępca prezesa JSW ds. 
technicznych. 

Rodzina, przyjaciele, znajomi, a także 
przedstawiciele organizacji społecznych
i władz miasta pożegnali ś.p. Leopolda 
Sobczyńskiego, byłego radnego, działa-
cza społecznego, opozycjonistę, uczest-
nika strajków w latach 80.

Msza żałobna w jego intencji odbyła się 
17 lutego, w kościele pw. Najświętszej 
Marii Panny Matki Kościoła, świątyni „na 
górce”. Mszę św. koncelebrował ks. 
prałat Bernard Czerencki, legendarny 

kapelan „Solidarności”. Podczas nabo-
żeństwa obecne były poczty sztandaro-
we zakładów pracy z terenu Jastrzębia, 
jak również z innych miast. 

„On naprawdę kochał ojczyznę – matkę. 
Walczył o wolność i niepodległość naro-
du. Stąd jego zaangażowanie w „Soli-
darność”. Należał do tych, których Pan 
Bóg wybrał i nakazał im zmienić ten 
zmurszały świat, przypomnieć ludziom, 
że są braćmi. Poldek kochał ojczyznę 

Związki zawodowe z Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej wszczęły dziś spór zbiorowy 
z zarządem firmy. W zeszłym tygodniu 
związkowcy wystąpili do pracodawcy z 
postulatem podwyżki stawek płac zasa-
dniczych w tym roku o 7 proc. 28 lutego 
otrzymali negatywną odpowiedź zarządu.

„W tej sytuacji nie pozostało nam nic in-
nego, tylko wszcząć spór zbiorowy. Usta-
wa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
daje nam kilka instrumentów nacisku na 
pracodawcę. To może być referendum 
strajkowe, albo strajk ostrzegawczy. Na 
razie trudno powiedzieć, czy będziemy 
zmuszeni sięgnąć do tych instrumentów. 
Mam nadzieję, że uda nam się zawrzeć 
porozumienie bez eskalacji konfliktu – 
mówi Roman Brudziński, wiceprzewodni-
czący Solidarności w JSW.

Jak podkreśla Brudziński, firmę stać na 
podwyżki, bo jej sytuacja finansowa jest 
znakomita. Zyski spółki za 2011 rok się-
gnęły 2 mld zł. - Postulat 7-procentowej 
podwyżki płac to nie jest wygórowane 
żądanie. Wysoka inflacja oraz znaczny 

Prezes JSW 
„Osobowością Roku” Batalia o podwyżki

i służył jej do końca”- mówił m.in.. ks. 
Czernecki. 

Po mszy nastąpiło odprowadzenie zmar-
łego na miejsce wiecznego spoczynku. 
Tam, w ostatnim słowie grupa przyjaciół 
ze Stowarzyszenia Represjonowanych w 
Stanie Wojennym Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego wspomniała ś.p. Leopolda 
Sobczyńskiego: „Był szlachetnym, 
uczciwym i dobrym człowiekiem, chętnie 
niosącym pomoc innym”.

Pożegnano ś.p. Leopolda Sobczyńskiego

ją prace nad wprowadzeniem premii 
motywacyjnej dla pracowników zatrud-
nionych przy produkcji. Jego wprowadze-
nie ma zapewnić wzrost wynagrodzeń. 
Poza tym „wysokie przychody Spółki wy-
nikają przede wszystkim z wysokich cen 
węgla koksowego na rynkach światowych 
w 2011 roku. Sytuacja ekonomiczna 
wskazuje, że obecny rok nie będzie już 
tak korzystny dla naszej branży. Ponadto 
nie należy zapominać, że pracownicy na-
szej Spółki są jednymi z najlepiej wyna-
gradzanych w branży wydobywczej. Śre-
dnie wynagrodzenie w JSW S.A. w roku 
2011 wyniosło 7 505, 39 zł brutto” - 

wzrostu kosztów utrzymania, żywności, 
czynszów, energii i paliwa na przestrzeni 
ostatnich miesięcy, w pełni uzasadniają 
nasze żądania - argumentuje Roman 
Brudziński.

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
Jarosław Zagórowski odpowiadając na 
postulaty związkowców wskazał, że wed-
ług założeń Planu Techniczno-Ekonomi-
cznego na rok 2012 wzrost przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia został 
oszacowany na maksymalnie 2,8 proc., 
czyli tyle, ile wynosi wskaźnik inflacji. 
Prezes JSW zwraca uwagę na to, że trwa-

Fot. UM

Prezes JSW Jarosław Zagórowski.  Fot. JSW
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Czy w GSM decyzje kadrowe 
podejmowane są na zasadzie 
kompetencji i przydatności? 

W kwestiach kadrowych Spółdzielni nie wszystko jest 
jasne. Najpierw zwolniono grupę pracowników, któ-
rych do pracy przywrócił sąd. Na ich miejsca zatru-
dniono nowych i to niekoniecznie w drodze konkur-
sów. Pojawiają się też wątpliwości, dlaczego mimo 
funkcjonowania w GSM działu prawnego, zleca się 
zewnętrznym firmom sporządzanie różnych opinii 
prawnych i obsługi Spółdzielni. Nie muszę dodawać, 
że są to usługi płatne. Po co mamy zatrudnionego 
radcę prawnego? 

Zarzuca Pani czystki w GSM? 
Tak, czystki zaczęły się po Walnym Zebraniu w 2010 
roku, w czerwcu. Wtedy zaczęto zwalniać pracowni-
ków, jednak większość z nich wygrała sprawy w są-
dzie i została przywrócona do pracy. I mało tego, 
otrzymali odszkodowania. Wszystko oczywiście na 
koszt spółdzielców. Do zwolnienia wystarczało cho-
ciażby podejrzenie lojalności wobec byłego prezesa, 
pana Gogolińskiego, mimo że ci sami ludzie go wy-
brali. 

Ale przecież członkowie poprzedniego 
Zarządu, odwołani przez Was, również 
otrzymali takie odszkodowania? 

Tak, pan prezes Glenc otrzymał takie odszkodowanie 
w wysokości trzymiesięcznej pensji, nie z powodu od-
wołania, bo to jest prawo RN i my z tego skorzysta-
liśmy. Podstawą wyroku były przepisy prawa pracy 
związane z umową o pracę P. Glenc. Uważam, że nie 
można mówić o szkodzie w związku ze zwolnieniem 

Pana Glenc, w mojej ocenie, odsunięcie go od obo-
wiązków w związku z wykazanymi nieprawidłowościa-
mi w dziale technicznym było konieczne, a brak nowe-
go prezesa technicznego, który spełnia dziś świetnie 
swoją rolę, naraziłby GSM na większe straty. 

Czy GSM nie zarządza racjonalnie 
prowadzonymi przez siebie 
inwestycjami? 

Z własnego doświadczenie wiem, że wielokrotnie Za-
rząd przynosił na Radę Nadzorczą dokumenty, które 
nie były dokładnie przeanalizowane. Kiedy zaczyna-
łam zadawać pytania i poruszać meritum spraw, nie 
otrzymywałam rzetelnych odpowiedzi. Jako członek 
RN nie czułam się dobrze poinformowana przez 
Zarząd. Wiem że niektóre sprawy były omawiane 
i w zasadzie decydowane poza gremium RN, na jakiś 
nieformalnych spotkaniach, na które mnie nie zapra-
szano. Kiedy takie sprawy budziły moje wątpliwości 
na posiedzeniach RN kwestionowano moje pytania, 
uniemożliwiano ich zadawanie. Z perspektywy czasu 
widzę, że musiałam mocno denerwować niektórych 
członków RN moimi pytaniami czy uwagami, ale jes-
tem pewna, że takich ludzi trzeba w GSM – tylko wte-
dy można wpłynąć realnie na spółdzielnię. Nie można 
zgadzać się dla zasady, trzeba podejmować decyzję 
z czystym sumieniem. Ludzie chcą wiedzieć na co idą 
ich pieniądze. Również pieniądze na utrzymanie RN 
i całego aparatu. 

A co z zadłużeniem? 
Chyba nikt do końca nie wie, jakie jest faktyczne za-
dłużenie Spółdzielni i mam tu na myśli nie zadłużenie 
członków z tytułu czynszu, ale kredyty GSM. Jak bu-
merang powraca sprawa braku rzetelnej i przejrzystej 
informacji na temat finansów GSM. Te sprawy, chyba 
jak żadne inne, powinny być jawne. To ukróciłoby 
wszelkie spekulacje. Bo skoro jest wszystko w porząd-
ku, to dlaczego nie wyjaśnić tego spółdzielcom? 

Zbigniew Podmagórski, przewodniczący obecnej Ra-
dy Nadzorczej GSM, odmówił rozmowy na temat sy-
tuacji w GSM i zarzutów znajdujących się w powyż-
szym tekście. 

Spółdzielnia poprosiła o zamieszczenie informacji, że 
w tej sprawie będzie się wypowiadać za pośrednic-
twem swoich mediów. 

„Biurokracja, biurokracja i jeszcze raz biurokra-
cja”. To jedne z pierwszych słów, jakie wypowiedział 
Stefan Woźniak, przewodniczący Zarządu Osiedla 
1000-lecia. Zresztą, był tego wieczoru „mistrzem ce-
remonii” i czuł się w prawie decydować o porządku 
zebrania. Wbrew temu, co wydaje się wielu z nas ta-
kie spotkania nie mają charakteru pospolitego rusze-
nia. Wręcz przeciwnie – rządzi nimi żelazna logika. Ta 
ostatnia zaś objawia się na wielu polach. Chociażby 
w tym, gdzie kto siedzi. Niby niepozorny szczegół. 
A jednak. Często bowiem takiemu zebraniu jest nie-
bezpiecznie blisko do wojennej retoryki, kiedy po 
jednej stronie stołu siedzą przedstawiciele lokalnej 
władzy, po drugiej zaś – mieszkańcy. Tak też było 
w ostatni piątek. A więc mamy coś w rodzaju „stołu 
prezydialnego”. Za nim na samym środku siedzi Ste-
fan Woźniak, obok doradca prezydenta Franciszek 
Piksa i dwaj jastrzębscy radni – Łukasz Kasza i Nor-
bert Małolepszy. Każdy z nich – od doradcy po rajców 
– uzbrojony w opasłe skoroszyty, tudzież terminarze. 
No i oczywiście sami mieszkańcy. Ich liczba nie jest 
zbyt imponująca. Przeważają starsi ludzie. Dla pełne-
go obrazu należy wspomnieć jeszcze o dzielnicowym 
i dwóch strażnikach miejskich. Oni także postanowili 
zająć miejsca przeznaczone dla „szarych obywateli”.

Wróćmy raz jeszcze do wspomnianego cytatu. 
Co miał na myśli Stefan Woźniak powtarzając jak 
mantrę słowo „biurokracja”? Okazuje się, że dotyczy-
ło to kłopotów, jakie mają bez mała wszystkie jed-
nostki pomocnicze miasta (Zarządy Osiedli i Rady So-
łeckie) z wydawaniem publicznych pieniędzy. Ale to 
dopiero początek tej swoistej litanii. Nie sposób op-
rzeć się wrażeniu, że przewodniczący mógłby „wyde-
klamować” większość problemów swojego osiedla 
na jednym wdechu. Nie dlatego, że ich nie ma, ale że 
zna je prawie na pamięć. Ulica Reja, „boisko niczyje”, 
podjazd do przychodni, bloki 15 i 15C, monitoring, 
plac zabaw... Dla niewtajemniczonych te hasła nie 
wiążą się z żadną konkretną wiedzą. Dla miesz-
kańców osiedla to ich codzienność. Czasami bardzo 
trudna.

Pora na ripostę. Doradca Franciszek Piksa przy-
stępuje do omawiania poszczególnych punktów. Je-
go argumenty brzmią racjonalnie. Nie sprawia wra-
żenia zdenerwowanego, tym bardziej nieprzygoto-
wanego do spotkania. Tam gdzie prawo jest przeciw-
ko mieszkańcom, ubolewa nad takim prawem. Tam 
gdzie może obiecać, obiecuje. Gdzie brak środków, 
lojalnie ostrzega przed takim scenariuszem. Wydaje 
się, że te tłumaczenia są dla wszystkich akceptowal-
ne. W każdym razie głosów dezaprobaty nie słychać. 
Z drugiej strony, przypomina to trochę obrady pe-
wnego historycznego sejmu, nazwanego nie bez po-
wodów „niemym”. Tam też milczenie zebranych 
interpretowano jako ich aprobatę. Ale wróćmy do 
teraźniejszości.

Kolejną odsłoną piątkowego zebrania były pyta-
nia od mieszkańców. Tu już ten lokalny sejm prze-
staje być niemym. To wówczas najczęściej do głosu 
dochodzą emocje, podnoszone są mocne argumen-
ty, padają oskarżenia. Jako pierwszy głos zabiera 
mieszkaniec bloku opatrzonego numerem „15”. To 
jeden z tych budynków, które administrowane są 
przez miasto, choć de facto decydujący głos należy 
tu do wspólnoty mieszkaniowej. Mężczyzna zaczyna 
od jego krótkiej charakterystyki: „Dach do remontu, 

podobnie pas rynnowy, ściany przemoczone i prze-
mrożone, brudne i cuchnące klatki schodowe”. Z każ-
dą chwilą racjonalne argumenty coraz bardziej ustę-
pują miejsca zdenerwowaniu. „Doczekamy się wre-
szcie godziwych warunków życia? Bo jak na razie, to 
jakby bydło mieszkało w tym bloku” – grzmi. I wresz-
cie puenta. Doradca Piksa zostaje lojalnie uprze-
dzony – jeśli miasto nic z tym problemem nie zrobi, 
już niebawem na osiedlu pojawi się wóz transmisyjny 
TVN 24. Na twarzy doradcy prezydenta pojawia się 
lekki uśmiech. Czyli co? Dziennikarze ostatnią na-
dzieją?

Następny rozmówca mówi prawie szeptem. Po 
chwili na szkolnym korytarzu zapada idealna cisza. 
Starszy mężczyzna zaczyna od przeprowadzonego 
przez siebie testu na jakość kranówki. Jego zdaniem 
jej jakość pozostawia wiele do życzenia. Podobnie 
rzecz ma się z segregacją odpadów. Kilka krzeseł da-
lej niecierpliwi się już kolejna osoba. Za jej przyczyną 
powraca kwestia feralnego bloku. Z relacji miesz-
kanki wyłania się obraz miejsca, gdzie wieczorem 
lepiej nie wypuszczać się na klatkę schodową. Padają 
także zarzuty pod adresem służb porządkowych. 
„Jak się dzwoni na Straż Miejską, to nie przyjeżdżają. 
A jak już przyjadą, wejdą jednym wejściem, młodzież 
zaś wyjdzie drugim. Bawią się z nimi w kotka i mysz-
kę” – relacjonuje podniesionym głosem. Jeden ze 
strażników oponuje. W sukurs przychodzi mu dzielni-
cowy. „Czy pan skontaktował się ze mną?” – pyta 
swojego adwersarza. Tutaj następuje krótka prezen-
tacja. Policjant podaje numer swojej służbowej ko-
mórki. Wygląda na to, że do tej pory nie była pow-
szechnie znana. Powoli także przechodzi do ofensy-
wy: „Zacznijmy od tego, że 'młodzieżówka' w tym 
bloku przychodzi do waszych dzieci. Poza tym 
musicie zacząć współpracować z policją, bo jeśli wy 
będziecie się bać, to ja też będę się bał”. Stróż prawa 
sprawia wrażenie pewnego siebie. Jednak kiedy pa-
da pytanie o nocne patrole, przyznaje: „Jesteście tra-
ktowani trochę po macoszemu”.

Kolejne pytanie zadane zostaje na stojąco. Fran-
ciszek Piksa także podnosi się z krzesła. „Panie do-
radco, czy jest pan w stanie zapewnić, że jeśli na na-
szym osiedlu powstanie boisko, będzie ono ogólno-
dostępne?” – pyta ktoś z sali. Doradca prezydenta 
nie ma wątpliwości, że właśnie tak będzie. „Do pio-
nu” postawieni zostają także dwaj radni. Mieszkańcy 
chcą wiedzieć, czy mogą liczyć na ich pomoc i czy 
w razie czego pofatygują się na osiedle? Zapewne 
wcześniej siedmiu radnych z tego okręgu nie zaprzą-
tało sobie zbytnio głowy sprawami osiedla. Tu także 
pada pozytywna odpowiedź. Głównie z ust Norberta 
Małolepszego, ale i drugi z rajców kiwa twierdząco 
głową. Czy ich deklaracje zmienią się w czyn?

Kilka minut przed 19-tą Stefan Woźniak zadaje 
pytanie: „Czy są jeszcze jakieś sprawy do omówie-
nia?” Głucha cisza. „W takim razie dziękuję wszyst-
kim za przybycie” – kończy tradycyjnie. Szkolny ko-
rytarz powoli pustoszeje. Jest jeszcze chwila na os-
tatnie komentarze, konsultacje, padają jakieś za-
pewnienia. Niebawem nie będzie tu już nikogo. Tylko 
„prezydialny stół” i puste krzesła. I mnóstwo spraw 
do załatwienia.

W piątek, 17 lutego, odbyło się spotkanie otwarte z mieszkańcami osiedla 1000-lecia. 
Ta na wskroś prozaiczna informacja jest cenna nie tylko z dziennikarskiego punktu 
widzenia. Tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą warto uzmysłowić, że to właśnie na 
osiedlach pulsuje tętno miasta. To tam zapobiegliwość urzędników lub jej brak dają 
się najbardziej we znaki. Bez przesady można więc stwierdzić, że kondycja jednostek 
pomocniczych miasta to test na jego skuteczność. Jak wypadł w ostatni piątek?

Fot. Mateusz Magiera
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Srebro i brąz – to bilans udziału jastrzęb-
skiej szkoły tańca "Explozja" w VIII Zimo-
wych Impresjach Tanecznych, które mia-
ły miejsce w sobotę, 18 lutego, w Domu 
Kultury w Hałcnowie. Wynik tym bardziej 
godny pochwalenia, zważywszy, że przed 
jury zaprezentowały się aż 53 formacje 
taneczne.

W sumie, w Hałcnowie wystąpiło ponad 
600 tancerzy, w różnych kategoriach. 
"Explozja" zmiotła większość konkuren-
cji, podbijając serca jurorów występami 
w kategorii hip-hop. Medalistami zostali 
tancerze z formacji "Blackout", którzy 
zdobyli srebrny medal, oraz ekipa "Sweet 
Crew", która zdobyła brązowy medal.

Grupy, prowadzone przez Marzenę 
Górniok, zafascynowały jurorów zarów-
no precyzją wykonania, jak również cho-
reografią całego układu. A występowali 
przed prawdziwymi znawcami dziedziny 
tanecznej, ponieważ kapitułę tworzyli: 
Elżbieta Barwicka Picheta 
- nauczyciel akademicki, choreograf.
Bartosz Figurski - choreograf, tancerz,
instruktor tańca związany z Teatrami

"ROMA", "CAPITOL", "SYRENA" 
oraz Damian Tabaczuk 
- instruktor tańca hip-hop.

Mimo dużego sukcesu, jastrzębska szko-
ła tańca nie ma zamiaru osiadać na lau-
rach. "Owszem, bardzo się cieszymy z te-
go sukcesu, jednak nie oznacza to, że na 
tym poprzestaniemy. Chcemy pokazać, 
że stać nas na jeszcze więcej, co mamy 
nadzieje udowodnić w kolejnych konkur-
sach. Warto dodać, że sukces ten byłby 
niemożliwy bez Marzeny Górniok, która 
przygotowała obie grupy do sobotnich 
występów. Jestem bardzo dumna, za-
równo z niej jak i z naszych tancerzy" – 
podkreśla Agnieszka Cichoń, właścicielka 
szkoły tańca "Explozja".

Prowadząca nagrodzone grupy Marzena 
Górniok nie ukrywa, że cieszy jej zwy-
cięstwo jej podopiecznych "Bardzo się 
cieszę, że udało nam się zdobyć medale. 
Zwłaszcza, że mieliśmy do pokonania kil-
kuset tancerzy. Jednak jak widać, nasza 
praca na treningach się opłaciła. To 
z pewnością zmotywuje nas do dalszej 
pracy"- skromnie wyjaśnia instruktorka.

Zdobywcy II (zdjęcia 1) i III (zdjęcie 2) miejsca wraz z instruktorką
Marzeną Górniok.  Fot. Mateusz Magiera

Kawiarenka już nie tylko letnia
... za prawie 1.3 mln zł

Kawiarenka letnia zdobi już Park Zdrojowy. Budynek dawnej 
Pijalni Wód został zrekonstruowany i przywrócono mu pierwot-
ną rangę. Już niedługo będzie służyła mieszkańcom Jastrzębia 
i wszystkim odwiedzającym to wyjątkowe miejsce. Koszt inwes-
tycji wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej wyniósł 
prawie 1,3 mln zł. 

„Część podziemna ma teraz reprezentacyjny charakter z małą 
salą gastronomiczną i dużym tarasem, natomiast część górna 
pozostała bez zmian, a więc zachowana została jej ażurowość, 
jedno przestrzenne wnętrze i charakter otwartej kawiarni let-
niej” - wyjaśnia Beata Olszok, dyrektor Miejskiego Zarządu Nie-
ruchomości. 

Dodatkowo wprowadzono schody wewnętrzne umożliwiające 
właściwe rozwiązania funkcjonalne z uwagi na wymogi sanepi-
du i BHP. W piwnicy zapewniono wystarczające powierzchnie 
przeznaczone na zaplecze socjalne pracowników oraz toalety 
dla klientów. 

„Dotychczas kawiarenka działała wyłącznie w sezonie letnim, 
a zimą nieogrzewany i nienadzorowany obiekt ulegał powolne-
mu niszczeniu. W trakcie remontu wprowadzone zostały nowo-
czesne technologie - nowe ściany, izolacje, wymieniono stolar-
kę - umożliwiające korzystanie z obiektu również zimą, co zape-
wni jego właściwe wykorzystanie, a także podkreśla reprezen-
tacyjny charakter” – dodaje Beata Olszok.Fot. Łukasz ParylakFot. Łukasz Parylak

Czy byliśmy kiedyś w sytuacji, w której przed nami stał osobnik 
opowiadający żart, a my patrzyliśmy na niego w lęku, że ten 
żart nas nie rozbawi i co w takiej sytuacji zrobić? Oto jeden z dy-
lematów, przed jakim stanął Kabaret „HRABI”, który w sobotę, 
25 lutego, wystąpił w kinie „Centrum”. Jak się szybko okazało te 
obawy były przedwczesne. Członkowie kabaretu zaprezento-
wali się jastrzębianom w programie „Co jest śmieszne”, zaskar-
biając sobie ich sympatię praktycznie od pierwszego skeczu. 
Zresztą, podział ról na widownię i kabareciarzy był w sobotni 
wieczór umowny. Ci pierwsi byli nader częstymi gośćmi na sce-
nie i na odwrót. Dzięki temu atmosfera, jaka wytworzyła się 
w sali jastrzębskiego kina, daleka była od nudy czy sztampy, co 
było korzystne dla obu stron.

„Co jest śmieszne?”

Kabaret „Hrabi”.  Fot. Magdalena Kowolik

24 lutego w okolicach godziny 10.00, z bloku nr 105 przy ulicy 
Wielkopolskiej, z 8 piętra, wyskoczyła kobieta. Mimo reanima-
cji, nie udało się jej uratować.

Jak informuje Inez Biernacka, rzecznik prasowy Komendy Miej-
skiej Policji w Jastrzębiu Zdroju, około godziny 9.45, policjanci 
udali się na ulicę Wielkopolską, gdzie miało dojść do samobój-
czego skoku z jednego z bloków. Na miejscu okazało się, że in-
formacja jest prawdziwa. Policjanci przystąpili do natychmias-
towej reanimacji, jednak nie udało się uratować 48-letniej ko-
biety i po przybyciu na miejsce karetki pogotowia ratunkowego, 
lekarz stwierdził zgon.

Policjanci, którzy byli na miejscu zdarzenia, nie stwierdzili 
uczestnictwa osób trzecich.

Samobójczy skok

Fot. Łukasz Parylak
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festiwal pizzy

To może na początek: jak wygląda droga 
do otrzymania wymarzonego „prawka”?

Generalnie można powiedzieć, że cały tok nauczania 
składa się z teorii i praktyki. Żeby przejść do praktyki 
najpierw trzeba mieć jakieś podstawy teoretyczne. 
Umówmy się, jeśli szkolenie teoretyczne obejmuje 
30 godzin lekcyjnych, to ten czas wystarcza, aby ta-
ką osobę nauczyć teorii. Natomiast co do praktyki. 
Jeśli ta osoba nie miała wcześniej kontaktu z samo-
chodem, to w praktyce trzeba zaczynać wszystko od 
podstaw. I czasami jest tak, że ona nie skupia się 
nad tym, że ma zatrzymać się na czerwonym świet-
le, bo koncentruje się bardziej na samym prowadze-
niu pojazdu. Także teoria swoją drogą, ale życie i tak 
pisze inne scenariusze.

Czy te 30 godzin jest ostateczne 
„jak amen w pacierzu”?

Po 30 godzinach teorii jest egzamin wewnętrzny, po-
dobnie po części praktycznej. Jeśli instruktor uzna, 
że ten wymiar godzin jest zbyt skromny, aby dana 
osoba miała realne szanse na zdanie egzaminu pań-
stwowego i otrzymanie prawa jazdy, delikatnie su-
geruje jej przedłużenie tego czasu. Nie ma to nic 
wspólnego z naciąganiem klientów. W praktyce taka 
polityka ma na celu zwiększenie szans na zdanie 
końcowego egzaminu.

Ale sama podstawa, owe niezbędne 
minimum, obowiązuje we wszystkich 
ośrodkach szkolenia kierowców, tak?

Tak. Wszędzie wynosi ona dokładnie 30 godzin. Dla 
jednych to dużo, dla innych mało. W mojej ocenie 
ten wymiar godzin jest w miarę zadowalający.

To może teraz coś o samych „L-kach”. 
Czasami można odnieść wrażenie, 
że co drugie auto na jastrzębskich 
drogach to samochód nauki jazdy. 
Czy to dlatego, że takie szkoły rosną 
jak przysłowiowe grzyby po deszczu?

To jest raz. Dwa. Te kryteria, które są związane 
z uzyskaniem – można tak powiedzieć – zawodu in-
struktora nie są zbyt wygórowane. Generalnie oso-
ba, która skończyła 21 lat i posiada 3 lata prawo jaz-
dy może zostać instruktorem. Po trzecie zaś, woje-
wódzki ośrodek egzaminacyjny znajduje się w Ja-
strzębiu-Zdroju, następny – dopiero w Rybniku. 
Więc wszystkie ośrodki z Żor, Pszczyny czy Raciborza 
przyjeżdżają tutaj. Jednym słowem – to wszystko 
komasuje się w naszym mieście.

Czyli salomonowego 
rozwiązania nie będzie?

Ludzie muszą się gdzieś uczyć. Najlepszym rozwią-
zaniem byłoby zbudowanie placu, gdzie te „L-ki” 
mogłyby sobie jeździć. Ale to z kolei wiązałoby się 
z kosztami. A teraz, przy takich cenach kursów, przy 

takiej konkurencji, każdy stara się, żeby być w miarę 
konkurencyjnym cenowo. Także na tego rodzaju 
inwestycje raczej nie zanosi się.

Główny zarzut dotyczy waszej obecności 
w ścisłym centrum miasta, w godzinach 
szczytu. A może by tak zacząć do mniej 
uczęszczanych dróg i niekoniecznie, 
kiedy wszyscy wracają z pracy?

To też tak jest. Przynajmniej w przypadku mojej 
szkoły. W momencie kiedy rozpoczynam szkolenie, 
nie rzucam się od razu na głęboką wodę. Przede 
wszystkim staram się zaznajomić ucznia z pojaz-
dem, nauczyć go ruszania, bo to ruszanie na skrzy-
żowaniach powoduje największą irytację u innych 
kierowców. I dopiero wtedy wyjeżdżam na miasto. 
Proszę zauważyć, że te 30 godzin jazdy – szczegól-
nie w przypadku osób, które usiadły za kierownicą 
po raz pierwszy – to wcale nie tak dużo. Czasami po-
łowę tego czasu zajmuje nauczenie ich posługiwania 
się manualną skrzynią biegów. A to dopiero począ-
tek. Ten ktoś musi umieć zapanować nad pojazdem 
wszędzie i w każdej możliwej sytuacji. Na drodze pu-
blicznej i poza nią, na skrzyżowaniu, musi umieć za-
parkować, wykonać manewr omijania lub wyprze-
dzania. A to wymaga powtarzania tych elementów, 
żeby wskutek tej powtarzalności wyrobić u poten-
cjalnego kierowcy pewne nawyki. Żeby robił to ma-
chinalnie.

Zapytam więc raz jeszcze: 
czy nie lepiej „wypuszczać” na miasto 
tylko tych, którym silnik nie będzie gasł 
przy każdych kolejnych światłach?

Nie demonizowałbym tak tego ostatniego przykła-
du. Nawet mistrzom kierownicy zdarzają się podob-

ne wpadki. Proszę pamiętać, że prędzej czy później 
każdy kursant musi „otrzaskać się” z miastem. Nie 
tylko z jego rogatkami.

I jeszcze obrazek sprzed kliku dni. 
Galeria handlowa. 
Podziemny parking. 
A w jego centralnym punkcie „L-ka” 
ćwicząca parkowanie. 
Czy to dobry pomysł?

No, nie do końca. Ale obawiam się, ze jeszcze długo 
będziemy narażeni na przyglądanie się podobnym 
praktykom.

Czy każdy ma szansę 
zostać dobrym kierowcą?

To jest tak, jak z ręcznymi robótkami. Jedni się do te-
go nadają, inni nie. Nikt nie powiedział, że wszyscy 
muszą być dobrymi kierowcami. Niektórzy nie mają 
po prostu do tego predyspozycji. Oczywiście, za-
wsze znajdą takie osoby, które chcą te prawo jazdy 
otrzymać za wszelką cenę. Zdają kilkakrotnie i to się 
im czasami udaje. Ale nigdy nie można powiedzieć, 
że taka osoba nie będzie utrudnieniem na drodze lub 
stwarzać zagrożenia dla siebie i innych kierowców.

Udaje im się zdać, 
bo może są farciarzami?

Nie ukrywam, że zdanie egzaminu jest do pewnego 
stopnia kwestią szczęścia. Są osoby, które nie rokują 
jakiejś większej nadziei na zdanie egzaminu i okazu-
je się, że go zdają. No, bo akurat im się udało. Także 
kwestia egzaminatora. Jedni są bardziej wyrozumia-
li, inni – tylko czyhają na najmniejsze potknięcie te-
go czy innego ucznia.

Czy jeśli kursanci „zacinają się" na 
drodze, mogą liczyć na pańską pomoc?

Oczywiście, że mogą. Gdybyśmy na przykład nie po-
magali w pierwszych fazach ruszania, to sprzęgło 
nadawałoby się do wymiany już po kliku godzinach. 
Więc kiedy widzę, że osoba nie rusza, nie umie rus-
zyć, a za nami tworzy się zator drogowy, to jej poma-
gam, żeby ten ruch upłynnić. Tak więc to nie jest tak, 
że czekam aż ten ktoś w końcu sam sobie poradzi.

Młodzi kierowcy to zmora polskich dróg. 
Prawda czy fałsz?

Nie jestem zwolennikiem tezy, że jeśli młody czło-
wiek otrzymuje prawo jazdy to od razu wstępuje 
w niego duch rajdowca. Nie jest powiedziane, że 
ktoś starszy będzie jeździł bezpieczniej. Nie można 
więc stwierdzić, że tylko taki młody człowiek stanowi 
potencjalne zagrożenie na drodze. Aczkolwiek trze-
ba podkreślić, że najwięcej wypadków jest spowo-
dowanych przez kierowców w przedziale wiekowym 
18-21 lat.

Czy potrafi Pan bezbłędnie ocenić, 
kto jest materiałem na kierowcę, 
a kto nie?

Raczej się nie mylę. Jeśli widzę, że ktoś sobie radzi, 
to albo wcześniej już próbował swoich sił za kierow-
nicą, albo po prostu „szybko łapie”, jak to się zgrab-
nie określa. Ale są też takie osoby, gdzie widzi się, że 
to będzie prawdziwa droga przez mękę.

Jak ocenia pan ofertę szkół nauki jazdy? 
Jest ich naprawdę dużo. 
Czy ilość zawsze przechodzi w jakość?

Niestety, jak na razie głównie cena warunkuje, czy 
ktoś zapisze się do danego ośrodka, czy nie. Mówiąc 
szczerze, opinia szkoły jest tu drugorzędnym argu-
mentem. Są takie ośrodki, które mają cenę zaniżoną 
do granic absurdu. Czasami wręcz zadaję sobie py-
tanie, jak one w ogóle egzystują?

Kiedy będzie lepiej? 
I czy w ogóle będzie?

Niestety, każde miasto, które ma u siebie Wojewódz-
ki Ośrodek Ruch Drogowego musi liczyć się z tym, że 
te „L-ki” będą się po jego drogach przemieszczać i to 
w dużych ilościach. Bo każdy chce uczyć się w tym 
mieście, w którym będzie zdawał egzamin. I dopóki 
to się nie zmieni, dopóty będzie tak, jak było do tej 
pory. Pozostaje mi tylko zaapelować do jastrzęb-
skich kierowców o większą wyrozumiałość. W koń-
cu, jakby nie było, każdy z nich przeszedł tę samą 
drogę.

Dziękuję za rozmowę.

Fot. Łukasz Parylak
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ogą, ale...kiedy? Zważywszy na 
fakt, że jastrzębski magistrat nie Mrozgłasza wszem i wobec infor-

macji, dotyczących tego przedsięwzięcia, 
które może wręcz zrewolucjonizować za-
łatwianie spraw urzędowych, może za-
stanawiać dlaczego? Przecież inicjatywa, 
w swoim założeniu, jest bardzo korzystna 
dla mieszkańców, którzy unikną szeregu 
papierkowych formalności i wystawania 
w kolejkach, tylko po to, aby dowiedzieć 
się, że złożony przez nich wniosek jest 
niekompletny. Dlaczego więc wdraża się 
tak istotny proces w sposób tak powścią-
gliwy przed jastrzębianami? Wniosek taki 
można wysunąć chociażby z ostatniego 
spotkania informacyjnego, zorganizo-
wanego podobno dla mieszkańców mia-
sta. Jednak tych zabrakło, a kilka miejsc 
w dość rozległej sali kina „Centrum” 
zajęli...urzędnicy. Być może powodem 
była nietrafiona godzina spotkania, kiedy 
większość ludzi jest w pracy. Jednak mo-
żliwe jest również, że zbyt mało wysiłku 
wkłada się w promocję tego projektu. 
 

Pytani mieszkańcy otwierają oczy ze 
zdumienia: „Elektroniczny obieg doku-
mentów? Nie, nie słyszałem o czymś ta-
kim.”- stwierdza pan Wojciech. Podobne 
zdania dało się usłyszeć również od in-
nych jastrzębian: „To u nas ma być takie 
coś? A kiedy?”, „Urząd bez kolejek? Fajna 
sprawa! A kiedy będzie wiadomo coś wię-
cej?” No właśnie, kiedy będzie wiadomo 
coś więcej?

A jest to projekt na dużą skalę i zaan-
gażowano w nim bardzo poważne środ-
ki. Według informacji dostarczonych 
przez Katarzynę Wołczańską, rzecznika 
UM: „Elektroniczny Obieg Dokumentów  
to system informatyczny umożliwiający 
elektroniczną rejestrację dokumentów 
papierowych lub tworzenie dokumentów 
elektronicznych w systemie, a następnie 
ich przekazywanie pomiędzy pracowni-
kami zgodnie z obowiązującymi procesa-
mi w organizacji.” Na chwilę obecną, 
takie działania wdrożone są już w Urzę-
dzie Miasta? Druga część projektu, prze-
znaczona dla petentów, czyli stworzenie 
Miejskiego Portalu e-Usług Publicznych, 
w dalszym ciągu jest w trakcie realizacji. 
Całość projektu objąć ma Urząd Miasta
i 69 podległych mu jednostek, takich jak 
chociażby szkoły, przedszkola, straż po-
żarną czy inne jednostki podległe samo-
rządowi. Jakim konkretnie zadaniom ma 
służyć? Tego też jeszcze nie wiadomo. 
Natomiast wiadomo, że od początku 

grudnia 2011 roku do miejskich 
jednostek dostarczono: 350 zestawów 
komputerowych, 74 serwery, 229 urzą-
dzeń peryferyjnych, 85 zestawów pod-
pisów elektronicznych. Wartość projektu 
wynosi aż 6 306 145,84 zł, z czego mia-
sto otrzymało dofinansowanie w kwo-
cie 5 359 593,34 zł.

Uff, te liczby naprawdę oszałamiają. 
Przedstawiają ogromną skalę projektu. 
Żeby było jeszcze tylko wiadomo, po co 
to wszystko? Kto i w jakim zakresie z tego 
skorzysta? Sami urzędnicy, czy też nam, 
zwykłym mieszkańcom, uda się coś 
uszczknąć?

W zasadzie, wiadomo powinno być 
już wszystko od dawna, zważywszy, że 
projekt miał być zrealizowany do końca 
lutego i wystartować na początku marca. 
Jednak już są pewne opóźnienia i Urząd 
Miasta poinformował, że Elektroniczny 
Obieg Dokumentów oraz Miejska Plat-
forma e-Usług ruszy w połowie kwietnia. 
Skąd to opóźnienie? Nie wiadomo, jak 
również wiele innych rzeczy. Prośba o ro-
zmowę, zarówno z sekretarzem miasta 

Grzegorzem Dulembą, jak i z naczelni-
kiem Wydziału Informatyki Mirosławem 
Kimalą spotkała się z odmową. Okazało 
się, że obaj urzędnicy nie kwapią się 
stanąć twarzą w twarz, opowiedzieć o ca-
łym projekcie i odpowiedzieć na bezpo-
średnie pytania. Mogą odpowiedzieć je-
dynie na przysłane pytania. Tylko…skąd 
wiedzieć o co pytać, skoro nawet główne 
założenia i cele projektu są słabo znane. 
Paradoksalnie, odbyło się spotkanie z fir-
mą realizującą projekt, dotyczące tech-
nicznych niuansów, natomiast spotkania, 
w którym urzędnicy wyjaśniliby po co to 
wszystko, już nie było. Ale oczywiście, 
można wytężyć fantazję i próbować 
zadawać pytania w ciemno.

Z informacji firmy MADKOM., wdrą-
żającej projekt, wynika, że tworzy się 
Miejska Platforma e-Usług Publicznych. 
Za jej pomocą mieszkańcy miasta będą 
mogli załatwiać wiele spraw bez wycho-
dzenia z domu. „Ten system będzie skie-
rowany do osób, które, chcąc zaoszczę-
dzić sobie czas wizyty osobistej w urzę-
dzie, będą chciały składać wnioski elek-
troniczne. To doskonałe rozwiązanie dla 

tych, którym zależy na czasie realizowa-
nej usługi. Dla petenta przyśpieszenie 
takie będzie związane z brakiem wizyty 
w urzędzie, która inicjuje postępowanie, 
brak konieczności stania w kolejce w celu 
złożenia dokumentu. Przez to, że wnio-
sek zostanie złożony w formie elektro-
nicznej, uniknie się sytuacji brakujących 
dokumentów, gdyż już na starcie klient 
zostanie poinformowany jakie papiery 
musi posiadać, aby wniosek w danej 
sprawie złożyć. Zbędna więc będzie 
weryfikacja kompletu dokumentów przez 
pracownika urzędu, jak również spra-
wdzanie danych, gdyż system zrobi to 
automatycznie”- wyjaśnił Kuba Lewicki, 
dyrektor do spraw wdrożeń firmy 
MADKOM.

Jak widać, projekt sam w sobie jest 
bardzo korzystny dla mieszkańców, ale 
jedynie dla tych, którzy korzystają z In-
ternetu. To bowiem niezbędny element 
przy korzystaniu z Miejskiej Platformy 
e-Usług Publicznych. Jeśli jednak dostęp 
do Internetu posiadamy, to korzystanie 
z serwisu nie powinno sprawiać więk-
szych problemów: „Na portalu zawarta 

jest instrukcja krok po kroku, jak się 
zarejestrować, jak rozpocząć korzystanie 
z usług elektronicznych. Każda osoba już 
po założeniu konta na portalu zobaczy, że 
tak naprawdę (wiedząc w jakiej sprawie 
chce się skontaktować z urzędem – 
a w jakiej może, to jeszcze nie wiadomo) 
wystarczy tylko wybrać daną jednostkę, 
sprawę, a system zwrotnie zaprezentuje 
nam komplet informacji, jak wygląda 
proces danego postępowania i przed-
stawi nam do wypełnienia już gotowe, 
przygotowane do tego typu sprawy do-
kumenty” - objaśnia Kuba Lewicki. Decy-
zję w danej sprawie, a nawet jej prze-
bieg, również będzie można otrzymać za 
pomocą Miejskiej Platformy e-Usług Pu-
blicznych.

O tym, jakie sprawy będzie można 
załatwić przez Internet, dokładnie nie 
wiadomo. Firma wdrażająca projekt po-
informowała, że skonkretyzowanie, ja-
kiego rodzaju sprawy można załatwiać 
oraz przygotowanie odpowiednich for-
mularzy leży w gestii Urzędu Miasta, i jak 
do tej pory, magistrat nie okazał się zbyt 
wylewny w swoich informacjach. Same 
komputery, nawet w takiej ilości, decyzji 
administracyjnej nie podejmą. Wymaga-
ją kompetentnej i wytrenowanej obsługi. 
W ramach projektu przeprowadza się 
szkolenia dla około 400 pracowników. 
I to urzędników nie tylko z jastrzębskiego 
magistratu, ale wszystkich tych, którzy 
odpowiedzialni będą za funkcjonowanie 
elektronicznego obiegu dokumentów 
w pozostałych jednostkach. Obecnie, 
część szkoleń jest już przeprowadzona, 
jednak dochodzą informacje, że, delikat-
nie mówiąc, nie wszyscy czują się na si-
łach do obsługiwania tego nowoczesne-
go projektu. A tak naprawdę są wręcz 
przerażeni szybkością i zakresem spraw, 
które mają opanować i to w ostatnim mo-
mencie. Są nawet jednostki, które, oba-
wiają się, że biorąc pod uwagę rozmach 
oraz zawiłość całego zamierzenia i jego 
realizację na „łapu-capu”, na początku 
system, zamiast pomóc, może sparali-
żować ich działania. O ich obawach, co 
do technicznej pomocy w obsłudze ser-
wisu, liczącego w skali miasta kilkaset 
komputerów nawet nie ma co mówić, bo 
przecież wielce wątpliwe wydaje się, że 
sprosta temu zatrudniający kilka osób 
Wydział Informatyki Urzędu Miasta. 

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój



sportowy (...), który na terenie Miasta Jastrzębie-
Zdrój ma siedzibę i prowadzi działalność sportową 
w dyscyplinach sportowych: piłka nożna mężczyzn, 
piłka siatkowa mężczyzn, hokej na lodzie mężczyzn”. 

Co, zdaniem Jastrzębskiego, jest nie tak? Klub 
uważa, że artykuł ten nie zawiera warunku prowa-
dzenia działalności sportowej na terenie miasta, co 
z kolei jest niezgodne z ustawą o sporcie. Jednak 
stwierdzenie: „na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój 
ma siedzibę i prowadzi działalność sportową w dys-
cyplinach sportowych” wskazuje, że tak właśnie 
jest. Tymczasem analiza prawna zarządu Jastrzęb-
skiego Węgla stwierdza, że nie. 
Pięć – wreszcie, na samym końcu, brak niezbędnych 
przepisów, które zapewniałyby jawność rozliczenia 
przekazanej dotacji, co łamać ma ustawę o finan-
sach publicznych. 

W uchwale Rady Miasta z dnia 23 lutego 2012 
roku (osobą odpowiedzialną za jej treść jest, według 
Biuletynu Informacji Publicznej, Tadeusz Sławik) 
znajdują się z kolei argumenty tego gremium, które 
postanowiło odrzucić wezwanie Jastrzębskiego 
Węgla. Rada twierdzi, iż w żadnym wypadku nie 
przekroczyła delegacji ustawowej oraz zgodnie 
z prawem określiła cel publiczny, na który przekazy-
wana jest dotacja: „Nie można zatem zgodzić się 
z twierdzeniem, że są one zbyt ogólne i wykraczają 
poza zakres ustawowy”. Kolejnym aspektem jest 
wspomniane zdanie dotyczące prowadzenia działal-
ności statutowej przez klub na terenie miasta. Rada 
Miasta nie zgadza się z interpretacją Jastrzębskiego 
Węgla i trudno nie odnieść wrażenia, że w tym przy-
padku nie ma problemu analizy prawnej tego arty-
kułu, ale pojawia się kwestia... różnego rozumienia 
słowa pisanego. Rada nie odniosła się natomiast do 
kwestii ograniczenia możliwości udziału w konkursie 
do trzech dyscyplin uprawianych przez mężczyzn 
oraz ewentualnego braku przepisów dotyczących 
jawności rozliczenia dotacji. Na czym jednak dok-
ładnie polega rzeczona „jawność”? Nie wiadomo. 
Tym niemniej brak odpowiedzi we wspomnianych 
sprawach ma również swoją wymowę.

Na koniec warto zacytować część jednego z aka-
pitów uchwały Rady Miasta odrzucającej zarzuty 
Jastrzębskiego Węgla: 
„Należy udowodnić, że zaskarżona uchwała naru-
szając prawo, jednocześnie negatywnie wpływa na 
sferę prawnomaterialną wnioskodawcy, pozbawia 
go przykładowo pewnych uprawnień albo uniemożli-
wia ich realizację. W niniejszej sprawie taka sytuacja 
nie zachodziła, gdyż wnioskodawca nie został wyłą-
czony z ubiegania się o dotację, złożył wniosek o jej 
udzielenie, lecz jej nie otrzymał z innych powodów, 
aniżeli te na które powołuje się w wezwaniu do naru-
szenia prawa” (chyba usunięcia naruszenia prawa, 
w oryginalnym tekście uchwały brakuje słowa „usu-
nięcia”, w efekcie czego pojawia się stwierdzenie o... 
„wezwaniu do naruszenia prawa” – przyp. red.). 

Rada Miasta uważa zatem, iż klub nie tylko myli 
się w prawnej interpretacji uchwały z czerwca zesz-
łego roku, ale wręcz nie ma podstaw do domagania 
się jej uchylenia i żądania usunięcia jej skutków, czy-
li w tym przypadku zwrotu dotacji przez piłkarzy i ho-
keistów. A jak całe to zamieszanie zinterpretują 
Szanowni Czytelnicy? Czy w tej sprawie chodzi o na-
ruszenie interesów jastrzębskiego sportu? Ożywio-
na dyskusja na ten temat bez wątpienia nie ominie 
wielu działaczy i kibiców w naszym mieście.

Prezes Jastrzębskiego Węgla Zdzisław Grodecki 
zgodził się na wywiad w sprawie opisywanego pro-
blemu. Zapraszamy na stronę 12.

zajęło Jastrzębskiemu przygotowanie wspomniane-
go wezwania i czemu pojawiło się ono dopiero pod 
koniec stycznia? W każdym razie Rada Miasta nie 
zgodziła się z argumentami władz klubu i odrzuciła 
wezwanie w uchwale z dnia 23 lutego. Na końcu do-
kumentu przesłanego przez zarząd Jastrzębskiego 
czytamy, iż „posiada legitymację do zaskarżenia 
uchwały” do sądu administracyjnego, gdyż ta „naru-
sza interes prawny klubu”. Czy działacze „Pomarań-
czowych” wykażą się konsekwencją i rzeczywiście 
sprawa znajdzie swój finał w sądzie? 

Czas na mały powrót do przeszłości. Przed kil-
koma laty, gdy dawny MKS GKS Jastrzębie pod rzą-
dami Joachima Langera walczył o przetrwanie na za-
pleczu ekstraklasy, kibice klubu z Harcerskiej żądali 
od miasta pomocy finansowej. Urzędnicy wielokrot-
nie tłumaczyli, że nie mogą dotować sportu kwali-
fikowanego, a jedynie wspomagać kulturę fizyczną 
dzieci i młodzieży. I tak w istocie było, choć wielu 
sympatyków futbolu dziwiło się, że miasto nie może 
wspierać klubu, w którego nazwie widnieje jak byk 
słowo „miejski”. Jednak w 2010 roku zmieniła się us-
tawa o sporcie, w efekcie czego władze lokalne mo-
gły dotować również profesjonalne kluby sportowe. 
Na uratowanie upadającego pod ciężarem długów 
GKS Jastrzębie nie starczyło już czasu, ale pojawiła 
się możliwość wspierania nowego GKS 1962 Jas-
trzębie, który miał kontynuować jego tradycję, a tak-
że innych klubów w mieście. Z tej możliwości, oprócz 
Gieksy, skorzystały: Granica Ruptawa, Żar Szeroka
i Zryw Bzie, a także JKH GKS Jastrzębie. Jak wyżej 
wspomniano, dotacji nie uzyskał Jastrzębski Węgiel. 
Klub z ulicy Reja, jak twierdzi, nie narzeka jednak na 
wyniki konkursu, ale skarży się, że sama uchwała, 
na podstawie której ten konkurs ogłoszono, jest wa-
dliwa. Co za tym idzie, należy „odkręcić” jej efekty. 

Warto przede wszystkim stwierdzić, iż dotowany 
klub nie może wydawać pieniędzy na dowolne cele. 
Są one wyraźnie określone w uchwale i w przypadku 
ich złamania dotacja podlega zwrotowi. Obdarowa-
ny klub może zatem realizować program szkolenia 
sportowego, kupować sprzęt i stroje sportowe, 
a także wodę mineralną i odżywki, płacić za orga-
nizowane zawody na terenie miasta oraz za obiekty, 
na których prowadzone jest szkolenie sportowe oraz 
opłacać trenerów, masażystów i instruktorów. Z do-
tacji nie można dokonywać transferów zawodników, 
płacić kar nałożonych na klub lub jego zawodnika, 
spłacać kredytów i pożyczek, wypłacać pensji zawo-
dnikom i działaczom oraz realizować kosztów ponie-
sionych przez klub na realizację zadania przed za-
warciem umowy o dotację. 

Co prezes zarządu Jastrzębskiego Węgla 
zarzuca Radzie Miasta? Wymieńmy najważniejsze 
kwestie. 
Jeden – wielokrotne przekroczenie delegacji usta-
wowej, czyli, mówiąc po ludzku, kompetencji okreś-
lonych w poszczególnych ustawach. 
Dwa – zbyt szerokie określenie zamierzonego celu 
przekazania dotacji w spornej uchwale, co sprawia 
trudności w przypadku sprawdzania poprawności 
jego realizacji. 
Trzy – ograniczenie możliwości ubiegania się o dota-
cję tylko do tych klubów, które działają w ramach 
piłki nożnej, hokeja i siatkówki. 
Krótko mówiąc, Jastrzębski Węgiel stawia się w roli 
obrońcy klubów, które nie mogły przystąpić do kon-
kursu ze względu na uprawianie innej dyscypliny niż 
trzy wymienione lub uprawianie ich przez kobiety. 
Pojawia się pytanie – dlaczego zwrócono na to uwa-
gę dopiero po konkursie, a nie w momencie pojawie-
nia się uchwały. 
Cztery – Jastrzębski zarzuca Radzie Miasta, iż w uch-
wale pojawił się artykuł, w którym widnieje taka oto 
treść: „O dotację (...) może ubiegać się klub 

25 stycznia władze „Pomarańczowych” przesłały 
do Rady Miasta obszerne, dziewięciostronicowe pis-
mo, w którym zarzuciły jej liczne naruszenia prawa 
w uchwale z dnia 22 czerwca. W tym samym doku-
mencie podpisanym przez prezesa Zdzisława Gro-
deckiego wezwały Radę do „usunięcia naruszenia 
prawa” poprzez „uchylenie w/w uchwały” oraz „wy-
eliminowanie z obrotu prawnego oraz usunięcie sku-
tków wszelkich aktów prawnych oraz czynności pod-
jętych na podstawie w/w uchwały, a w szczególności 
Zarządzenia Nr Or.VI.0050.560.2011 Prezydenta 
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30.11.2011 r.”. Zarząd 
klubu z ulicy Reja (gdzie „Pomarańczowi” mają sie-
dzibę) uważa, że Rada naruszyła ustawę o sporcie 
oraz o finansach publicznych. Przekładając z języka 
prawniczego na polski – jeśli władze Jastrzębskiego 
Węgla mają rację, wówczas pięć obdarowanych 
dotacją klubów będzie musiało ją w całości zwrócić. 
Inaczej stwierdzenia „usunięcia skutków wszelkich 
aktów prawnych” interpretować nie sposób. Jednak 
trudno nie zadać pytania, dlaczego tak wiele czasu 
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W teorii elektroniczny system obiegu dokumen-
tów powinien ułatwić załatwianie spraw, ponieważ 
dostęp do dokumentów w różnych instytucjach pod-
ległych samorządowi powinien być natychmiastowy. 
A więc bez potrzeby biegania od jednego do drugie-
go pracownika, czy przesyłania ich tradycyjną pocz-
tą. Na pewno będzie to szybsze, sprawniejsze, tyl-
ko... musi działać i trzeba umieć się tym posługiwać. 
Biorąc pod uwagę zakres i zawiłość projektu nawet 
rozumiemy, że urzędnicy miejscy, odpowiedzialni za 
jego uruchomienie, obawiali się bezpośredniego 
spotkania w tej sprawie. W końcu nie muszą wszyst-
kiego wiedzieć o systemie, który zamierzali urucho-
mić już za kilka dni, a zblamować się – wstyd! Godny 
podkreślenia jest także fakt, że przesadnej akcji 
promocyjno-informacyjnej całego zamierzenia, mi-
mo wpompowania w niego takich funduszy, do tej 
pory nie przeprowadzono. No cóż, w końcu ci, dla 
których to wszystko jest przeznaczone, czyli zwykli 
mieszkańcy, jakoś się sami o tym dowiedzą. Ewen-
tualnie mogą przysłać pytania.

Czyżby więc nawet miejscy decydenci nie do 
końca orientowali się w skali przeprowadzanego 
projektu? Nie można tu wyrokować, ale takie można 
mieć wrażenie, biorąc pod uwagę ich nastawienie 
informacyjne. A może boją się, że nie wyjdzie? Sam 
zamysł wydaje się więc być wspaniały, ale żeby zno-
wu nie okazało się, że miało być tak dobrze, a wyszło 
jak zwykle. Na wszystkie pytania i zagadnienia od-
powiedź  powinien znać jastrzębski magistrat. Ale 
czy zna? Czy będzie w stanie uruchomić i wykorzys-
tywać system za kilka milionów złotych? Na razie 
jest bardzo wstrzemięźliwy i boi się bezpośrednich 
spotkań, a może niewygodnych pytań, dotyczących 
wykorzystania elektronicznego obiegu dokumen-
tów, który na chwilę obecną można chyba nazwać 
drogą, „elektroniczną zagadką”.
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zwartek. O 22:00 oficjalnie mel-
dujemy się przy autobusie. Pa-C kujemy całą ekipę do środka i po 

chwili opuszczamy Miasto Młodości, Pra-
cy i Pokoju. Jedni od razu zasypiają, inni 
prowadzą nocne Polaków rozmowy, któ-
re kończą się najpóźniej w okolicach Wło-
cławka, gdzie w oczy rażą światła miej-
scowych zakładów Anwilu. Zachodniopo-
morskie wita. Koszalin. Mielno. Unieście. 
Ośrodek Krokus, w którym kwaterujemy 
się już po raz trzeci z rzędu. Do Bałtyku 
nieco ponad sto metrów. To ważne 
z uwagi na możliwość rozgrzewki przed 
kąpielą, czym w tym przypadku jest po 
prostu szybka przebieżka na plażę. Nie 
trzeba brać ze sobą plecaków z normal-
nymi ubraniami, bo po kąpieli szybki po-
wrót do ośrodka zajmuje dosłownie 
chwilę. Zaraz po przyjeździe niektórzy 
rzucają wyzwanie morzu i biegną w ką-
pielówkach nad Bałtyk. Inni postanawia-
ją wyprostować kości po długiej podróży 
i wybierają spacer do smażalni ryb, którą 
zawsze odwiedza wielu członków „Bia-
łego Misia”. Elementem charakterystycz-
nym lokalu jest pokaźnych rozmiarów 
drewniany marynarz z fajką siedzący 
przy wejściu. W smażalni spotykamy wie-
kowych niemieckich morsów z Branden-
burga. Pytają, skąd jesteśmy, ale polska 
nazwa naszego miasta nic im nie mówi. 

Niemiecka zresztą też. W końcu ktoś 
przypomina sobie słowa „Oberschlesien” 
oraz „grenzen mit Tschechien”. I jes-
teśmy w domu. Na pożegnanie pewien 
osobnik zanucił Niemcom „Auferstanden 
aus ruinen” (dla tych, co nie w temacie, 
pierwsze słowa hymnu NRD), w efekcie 
czego Eisbaeren z Brandenburga o mało 
nie poprzewracały się ze śmiechu. 

W piątkowy wieczór kilku członków 
klubu postanowiło skorzystać z ofert, ja-
kie przygotowali dla przyjezdnych orga-
nizatorzy zlotu. Ci, którzy mogli „wylegi-
tymować się” specjalnymi opaskami na 
rękę, które oznaczały uczestników im-
prezy, mieli prawo do zniżek przy wejściu 
na saunę, basen (z ciepłą wodą oczywiś-
cie) lub dyskotekę. Kilkoro z „Białych Mi-
siów” wzięło udział w zawodach sporto-
wych - podchodach, gdzie liczył się ref-
leks i wiedza. Reprezentacja Jastrzębia 
wypadła bardzo dobrze, zajmując najniż-
szy stopień podium. Inni pozostali w Kro-
kusie, próbując odespać trudną podróż 
znad czeskiej granicy nad morze. Niektó-
rzy postanowili dopełnić tradycji i w środ-
ku nocy udali się na plażę. Tym razem 
Bałtyk był nad wyraz spokojny. Rok i dwa 
lata temu od strony morza wiał niesamo-
wicie silny wiatr, a bałwany dochodziły 
do kilku metrów wysokości i całkowicie 

zalewały plażę. W zasadzie można było 
dosłownie „położyć się” na wietrze bez 
ryzyka upadku. W nocy z piątku na sobo-
tę było inaczej. Morze było spokojne, 
a szum fal zupełnie nie przypominał 
poprzednich zlotów. To oznaczało, że ką-
piel tym razem nie będzie wyzwaniem 
z serii „walka z żywiołem”. I tak rzeczy-
wiście było. Umówiliśmy się na godzinę 
12:00. Niemal wszyscy przygotowali się 

do kąpieli jeszcze w ośrodku. Szybka 
przebieżka nad morze zajęła chwilę... ale 
nie każdemu. Niektórzy mieli szczęście 
spotkać starego znajomego, poznanego 
przed rokiem morsa z czeskiej Jihlavy 
z charakterystyczną fryzurą, która lepiej 
określała jego narodowość aniżeli pasz-
port. Po krótkiej wymianie zdań i umó-
wieniu się na integracyjne spotkanie 
międzynarodowe podczas wieczornej 

imprezy pobiegliśmy dalej. Morze było 
nad wyraz spokojne. Większe fale poja-
wiają się chyba na basenie w Zdroju, gdy 
do wody wejdzie mors ze sporą nad-
wagą. Wiatr praktycznie zerowy. Warunki 
do kąpieli wymarzone. Krótka rozgrzew-
ka, wbicie baneru klubowego w zimny 
piasek plaży i do morza! Luksus. Tem-
peratura wody i powietrza wręcz idealna. 
Do tego bezchmurne niebo i przystrojone 
lodem pale, przy których większość jas-
trzębskich morsów zdążyła natrzaskać 
sobie pamiątkowych zdjęć. Miejscowi 
oraz nieliczni turyści, którzy nie byli zwią-
zani ze zlotem, przyglądali się bandzie 
wariatów w białych czapeczkach z usza-
mi. Kilku było zdziwionych, ale pozostali 
zdążyli się już przyzwyczaić do tego wi-
doku. Po kilkudziesięciu minutach rados-
ne „Białe Misie” powróciły do ośrodka. 

Po południu część klubowiczów uda-
ła się do centrum Mielna, gdzie dwie jas-
trzębskie pary wzięły „morsowski ślub”, 
a kilku postanowiło ponownie sparzyć 
sobie stopy na rozgrzanych węglach. 
Wiele „Białych Misiów” po tej przygodzie 
musiało moczyć przed rokiem nogi w mi-
skach z zimną wodą, zatem chętnych tym 
razem raczej brakowało. 

„Białe Misie” maszerują przez Mielno



Grono jastrzębian pozostawiło również 
po sobie kawał dobrej roboty w postaci 
bezpośredniego wsparcia polskiego ry-
bołówstwa, pomagając miejscowym ry-
bakom w zepchnięciu kutra do morza. 
W krajobrazie samego Mielna zmieniło 
się niewiele, choć trzeba przyznać, że 
liczba osób, które przyjeżdżają na zlot na 
kilka dni przed niedzielą, wydaje się spa-
dać. Ruch na ulicach niewielki. Większość 
przybywa do stolicy polskich morsów 
dopiero w niedzielę, na samą uroczystą 
kąpiel. Zdecydowanie nowym elemen-
tem miasteczka był zbudowany z rupieci 
dinozaur z wielkim podpisem: „Nie dla 
elektrowni atomowej w Gąskach”. Ten 
napis pojawiał się zresztą również w in-
nych częściach Mielna. Mieszkańcy gmi-
ny są zdecydowanie przeciwni projektowi 
i wizytę morsów, a co za tym idzie, tele-
wizji ogólnopolskich, wykorzystywali 
również do przedstawienia swojego zda-
nia w tej sprawie. Sobotni wieczór to tra-
dycyjna impreza integracyjna. Większość 
morsów bawi się na hali sportowej 
w Mielnie. „Biały Miś”, który przed dwo-
ma laty, ze względu na późniejszą datę 
zgłoszenia się na zlot, został umiesz-
czony na zabawie w Ośrodku Krokus, 
zdecydowanie bardziej cenił sobie właś-
nie tę imprezę. Tu, już tradycyjnie, od-
wiedziła nas pani burmistrz Mielna. Wraz 
z jastrzębianami bawili się przedstawicie-
le kilku innych polskich klubów, między 
innymi z Praszki, Żnina i Poznania. A tak-
że wspomniani Czesi z klubu JPK Axis 
z Jihlavy, z którymi niektóre „Białe Misie” 
dyskutowały na tematy... międzynarodo-
we, które pojawiają się często w okoli-
cach północy. Obie strony doszły do zgo-
dnego wniosku, że są bardzo zadowo-
lone ze wzajemnego sąsiedztwa. Na par-
kiecie szalał prezes w stroju krowy, wice-
prezes w stroju białego misia i cała zgraja 
poprzebieranych wariatów, łącznie z jas-
trzębską odmianą Pelagii Smoleńskiej, 
czyli faceta w kiecce i z makijażem. Nie-
którzy dziwili się odwadze kolegi, ale sko-
ro jego najbliższa rodzina nie miała nic 
przeciwko... 

Niedziela to tradycyjny dzień prze-
marszu ulicami Mielna i uroczystej ką-
pieli. Tym razem do udziału głosiło się 
około półtora tysiąca osób. I zanim te 
półtora tysiąca przedefilowało ulicami 
niewielkiego miasteczka, musiało minąć 
trochę czasu. „Białe Misie” tym razem 
zafundowały sobie całkowicie białe stroje 
z kapturami. Wcześniej niektórzy mówili, 

że co to za „Biały Miś”, skoro barwy ma 
zielone. No to tym razem był całkowicie 
biały. Na czele przemarszu naszej grupy 
szedł gość z wielką maskotką klubową, 
a za nim Posejdon z trójzębem (tak na-
zwijmy te widły) i fryzurą a'la Grzegorz 
Markowski oraz dwiema syrenami, które 
robiły furorę wśród wszystkich fotogra-
fów. Temperatura poniżej zera, a panny 
z „Białego Misia” ubrane w strój kąpie-
lowy przystrojony muszlami dumnie defi-
lowały po Mielnie. A że miały solidne ar-
gumenty, to i chętnych do fotografii z ni-
mi było baaardzo wielu. Nasze syreny 
ściągały na „Białego Misia” również 
obiektywy kamer, na co zdecydowanie 
nikt nie narzekał. Po pewnym czasie do-
tarliśmy na plażę. Tam już trwał karna-
wał, który obserwowało tysiące widzów. 
Na sygnał wszystkie morsy pozbyły się 
odzieży i równo w południe wbiegły do 
morza. Jastrzębianie, dumnie dzierżąc 
klubowy baner oraz maskotkę misia, po-
biegli w najgłębszą wodę i wcale nie mieli 
ochoty wracać. Po kilkunastu minutach 
zaczął padać śnieg. Lepszej scenerii wy-
marzyć sobie nie sposób. I choć tym ra-
zem wiatr nieco dokuczał, to zabawa była 
przednia. Półtora tysiąca półnagich wa-
riatów w lodowatym Bałtyku. To się nazy-
wa kąpiel! 

Wszystko, co dobre, szybko się koń-
czy. Po południu należało się spakować 
i ruszać z powrotem do Jastrzębia.
„Pstryk”. I wracamy do rzeczywistości. 
Trzy dni minęły jak z bicza strzelił. Pozo-
stały jedynie wspomnienia i zdjęcia. Za 
rok jubileusz. Dziesiąty Międzynarodowy 
Zlot Morsów w Mielnie. Będziemy? Musi-
my, obiecaliśmy to przyjaciołom z innych 
klubów i... krajów, którzy zdążyli się już 
przyzwyczaić do naszych charakterys-
tycznych czapeczek. Majowie nie mają 
wyjścia, muszą odwołać koniec świata.

PS. Życie dopisało do tego niezapo-
mnianego wyjazdu bardzo smutne post 
scriptum. Zaledwie kilka dni po powrocie 
z Mielna i swojej ostatniej kąpieli w Bał-
tyku zmarł jeden z najbardziej zasłużo-
nych przyjaciół "Białego Misia", członek 
komisji rewizyjnej klubu, Stanisław 
Waszkiewicz. Był znany nie tylko z dzia-
łalności w środowisku morsowskim, ale 
również wielokrotnie uczestniczył w roz-
grywkach Euroregionalnej Ligi Tenisa 
Stołowego Amatorów. Miał 62 lata.

ciąg dalszy ze strony 9

10 www.jasnet.pl    z regionu

Nie wiesz co zrobiæ z wolnym czasem?
Zobacz co mo¿emy Ci zaproponowaæ

wiêcej na www.jasnet.pl

Organizujesz koncert,
imprezê kulturaln¹?
DAJ NAM ZNAÆ!
napisz na: gazeta@jasnet.pl

19 lutego

RECITAL MICHAŁA BAJORA PT. „OD PIAF DO GAROU”
Kino "Centrum”, godz. 17.00
25 lutego

KABARET „HRABI” Z NAJNOWSZYM PROGRAMEM 
PT. „CO JEST ŚMIESZNE”
Kino „Centrum”, godz.
26 lutego

KABARET „ANI MRU-MRU” 

17 lutego

KONCERT KATHERINY
Greckie utwory w nietypowych aranżacjach

18 lutego

KONCERT OPERY ŚLĄSKIEJ Z BYTOMIA
„Światowe przeboje znane i lubiane 
od Johanna Straussa do Andrew Lloyd Webbera”

stęp 60 zł.

Jastrzębie-Zdrój

Wodzisław Śląski

 17.00. 

Kino „Centrum”, godz. 19.00. 

Wodzisławskie Centrum Kultury, godz. 20.00, wstęp 15 zł.

Wodzisławskie Centrum Kultury, godz., w

26 lutego

REPUBLKA BOLKO KANTORA - premiera
Spektakl wg scenariusza i w reżyserii Bogusława Słupczyńskiego
Teatr CST, ul.B.Chrobrego, godz. 18.00, wstęp 30zł.
 

PUCHAR KONTYNENTALNY W SKOKACH NARCIARSKICH

Wisła

25 lutego

Skocznia im. A. Małysza w Wiśle Malince.
25 lutego

SPORT SNOW SHOW “Bieg po nowe życie”
Gwiazdy, dziennikarze i sportowcy po transplantacji już po raz drugi 
zmierzą się w biegach narciarskich w ramach inicjatywy sportowo-
edukacyjnej na rzecz wsparcia rozwoju transplantacji narządów
Wisła Centrum. Pl. Hoffa, Park Kopczyńskiego. 

19 lutego

POKAZ KOTÓW RASOWYCH 

 dorośli  .

24 lutego

BENEFIS LOTHARA DZIWOKI 
ORAZ 10-LECIE ŻORSKIEJ ORKIESTRY ROZRYWKOWEJ
Scena na Starówce, godz.

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
Łyżwiarstwo figurowe
Hala widowiskowo-sportowa MOSiR
G
21 lutego

XXI POGRZEB BASÓW czyli góralskie ostatki 2012
Bracki Browar Zamkowy
G

Wodzisławskie Centrum Kultury
Godz. 10.00 - 18.00, wstęp: 5 zł, dzieci 3 zł

 18.00, wstęp 50zł.

17 - 19 lutego

odz. 11.40.

odz. 19.00.

Żory

Cieszyn

23.03 do 31.03 
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 

„Cyrulik sewilski”. ARC Gliwicki Teatr Muzyczny

U

T

, wstęp 25zł

, wstęp 15zł

, wstęp 50zł
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Prezes Jastrzębskiego Węgla Zdzisław Grodecki



Pomarańczowa katastrofa, 
trzecia porażka z rzędu 

Mimo powrotu do składu Michała Łasko i Zbigniewa Bartmana Jastrzębski Węgiel zawiódł w przedostatnim 
spotkaniu rundy zasadniczej PlusLigi. Podopieczni Lorenzo Bernardiego bezdyskusyjnie przegrali z grającą 
bez kilku podstawowych zawodników Zaksą Kędzierzyn-Koźle, która dzięki zwycięstwu w Jastrzębiu zape-
wniła sobie drugie miejsce w rozgrywkach. "Pomarańczowi" prawie na pewno zajmą piątą lokatę i w play-
offach zagrają z Delectą Bydgoszcz. Najlepszym siatkarzem meczu wybrano Michała Ruciaka.

Jastrzębski Węgiel - Zaksa Kędzierzyn-Koźle 0:3 (23:25, 22:25, 20:25)
Jastrzębski Węgiel: Vinhedo, Łasko, Bartman, Kubiak, Holmes, Bontje, Rusek (libero) 
oraz Nemer, Bożko, Malinowski, Violas, Gawryszewski. 

JKH GKS zagra z Unią o brąz 
Nie udało się hokeistom JKH GKS Jastrzębie wygrać choćby jednego spotkania z faworyzowanym KH Sanok. 
W czwartym półfinałowym meczu obu zespołów ponownie lepsi byli podopieczni Marka Ziętary, którzy 
wygrali u siebie 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) i pewnie awansowali do finału, w którym zmierzą się z Cracovią. "Pasy" 
również w czterech spotkaniach pokonały Unię Oświęcim, która tym samym będzie przeciwnikiem JKH GKS 
w walce o brąz. Pierwszy mecz o trzecie miejsce zostanie rozegrany 6 marca w Oświęcimiu. 9 i 10 marca oba 
zespoły zagrają na Jastorze o godzinie 18:00.

KH Sanok - JKH GKS Jastrzębie 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 Marcin Kolusz (Martin Vozdecky, Pavel Mojzis) 09:48 5/4
2:0 Marek Strzyżowski (Dariusz Gruszka) 22:03 
2:1 Filip Drzewiecki (Błażej Salamon, Szymon Marzec) 51:12 
3:1 Paweł Dronia (Martin Vozdecky) 51:44 
4:1 Dariusz Gruszka (Pavel Mojzis) 58:53
JKH GKS Jastrzębie: Kosowski (Elżbieciak) - Labryga, Pastryk, Danieluk, Lipina, Kral - Rompkowski, 
Bryk, Urbanowicz, Bordowski - Górny, Ivicic, Kulas, Salamon, Drzewiecki - Kąkol, Kogut, Strużyk, Marzec.
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As atutowy Klubu Biegacza MOSiR Jastrzębie 
Sebastian Urbanek wywalczył tytuł mistrza 
Śląska młodzików w biegu na 60 metrów. Podo-
pieczny Jakuba Staśkiewicza pokonał ten dys-
tans w czasie 7:52. Mistrzostwa Śląska odbyły się 
w Brzeszczach. Ponadto w finale biegu na 60 
metrów kobiet piąte miejsce zajęła Oliwia Dziki. 
Do finałów nie udało się awansować pozostałym 
reprezentantom KB MOSiR.

Trener i działacz BKS Jastrzębie Andrzej Poręb-
ski, który przed prawie dwudziestu laty był szko-
leniowcem Tomasza Adamka, gdy ten boksował 
w naszym mieście, został uhonorowany wyróż-
nieniem Ministerstwa Sportu i Turystyki za osiąg-
nięcia w pracy trenerskiej. Nagroda została wrę-
czona w Warszawie w siedzibie Polskiego Zwią-
zku Bokserskiego. Porębski otrzymał wyróżnie-
nie za trud włożony w pracę z młodzieżową re-
prezentacją Polski pięściarek. Szkoleniowiec 
uczestniczył w zagranicznych turniejach bokser-
skich z udziałem Laury Grzyb, między innymi we 
Francji i Rosji.

Gwiazda Ruda Śląska wygrała Młodzieżowe Mis-
trzostwa Polski U-14 w Futsalu, które odbyły się 
w dniach 18-19 lutego w Hali Widowiskowo-Spo-
rtowej w Jastrzębiu Zdroju. W finale Gwiazda 
rozgromiła Hurtap Łęczyca 6:1. Wicemistrz 
w ćwierćfinale pokonał w rzutach karnych ekipę 
trenowanych przez Wojciecha Kanię gospodarzy, 
MOSiR 1997 Jastrzębie. Ostatecznie jastrzębia-
nie zajęli piąte miejsce po wygraniu baraży z Re-
kordem Bielsko-Biała i MKF 99 Grajów.  Zespół 
trenera Wojciecha Kani wystąpił w składzie:
Jakub Benek, Michał Lodwich, Marcin Ryszka, 
Szymon Żurkowski, Bartłomiej Lorenc, Kacper 
Kawula, Paweł Bielaszka, Adrian Nowak, Oskar 
Mazurkiewicz, Piotr Trąd, Karol Dziki, Damian 
Stuchlik, Jakub Trzepizur, Patryk Ganiek, Patryk 
Procyk, Gracjan Maliński, Piotr Patyk, Paweł 
Gwożdż, Łukasz Pierz, Dawid Zięba.

Tego sezonu piłkarze All Stars nie zaliczą do uda-
nych. Jastrzębianie nie obronili mistrzostwa Ligi 
Futsalu Pszczyna-Suszec-Goczałkowice i zajęli 
dopiero czwarte miejsce. W meczu decydującym 
o lokacie na najniższym stopniu podium Brzysz-
kowski i spółka musieli co najmniej zremisować 
z Ełka Team. Niestety, przegrali 1:2 i to rywale 
zdobyli brąz. Honorowego gola dla All Stars 
strzelił w drugiej połowie meczu Łukasz Zdziebło. 
Mistrzostwo zdobyła ekipa El-Budu, a lider All 
Stars Adam Brzyszkowski zajął dziesiąte miejsce 
w tabeli najlepszych strzelców z dwunastoma go-
lami na koncie.

Pasjonaci narciarstwa z Jastrzębia-Zdroju w licz-
bie ponad 150 osób wzięli udział w V Slalomie Ro-
dzinnym na stoku narciarskim "Złoty Groń". 
Uczestnicy walczyli o Puchar Prezydenta Miasta 
w kilku kategoriach wiekowych. Poza najlepszy-
mi uhonorowano najstarszego uczestnika im-
prezy, znanego biegacza Teodora Sikorę, urodzo-
nego w 1941 roku, a także najliczniej reprezento-
waną rodzinę państwa Kłak. W poszczególnych 
kategoriach triumfowali:  Emilia Powieśnik,  Ma-
teusz Płonka,  Karolina Sierszulska,  Patryk Za-
jąc,  Ewa Zasłonka,  Bartosz Szarlej,  Martyna 
Makuła,  Krystian Boksa,  Lidia Gajdzik,  Marze-
na Mazur, Przemysław Brzeski, Jacek Zając i Jó-
zef Mazgaj. 

Po ciekawym spotkaniu GKS 1962 Jastrzębie 
zremisował z trzecioligową Przyszłością Rogów 
1:1. Gola dla naszego zespołu zdobył Mateusz 
Piekarski. Między słupkami bramki gości stał 
natomiast Piotr Paś, który kilkukrotnie uratował 
swój zespół od utraty gola. Kolejnym rywalem 
Gieksy będzie występująca w lidze okręgowej 
Granica Ruptawa. Mecz zostanie rozegrany w 
najbliższy piątek, 2 marca o 17:00 na boisku przy 
ul. Kościelnej. 

- Mecz był wyrównany. Szkoda zmarnowanych 
sytuacji. Świetną okazję do zdobycia bramki miał 
Kamil Gorzała, ale jego piękny strzał wybronił 
Piotr Paś. Jestem zadowolony z postawy piłkarzy. 
Prezentują coraz lepszą dyscyplinę taktyczną - 
powiedział po meczu trener Grzegorz Łukasik. 
Szkoleniowiec poinformował również, iż klub naj-
prawdopodobniej nie zaangażuje Libańczyka 
z polskim paszportem, Serge Nahle, który nie 
spełnił oczekiwań. 

GKS 1962 Jastrzębie- Przyszłość Rogów 1:1 (0:0)
0:1 Mariusz Hanzel '79
1:1 Mateusz Piekarski '82
GKS Jastrzębie: Deege (46. Prostacki) - Lorenc 
(46. Duda), Pacholski, Nahle, Kocerba - Gorzała 
(46. Sobik, 80. Chrysteczko), Mościcki, Kopacz, 
Bednarek (46. Staniek) - Jadach, Dziadek (46. 
Hajczuk).

Sparingi (wszystkie mecze rozegrano na boisku 
przy ul.Kościelnej):

18 lutego 2012: 
GKS 1962 Jastrzębie - Skałka Żabnica 2:3 (1:0)
Bramki: Dziadek, Pancer.
22 lutego 2012: 
GKS 1962 Jastrzębie - Pniówek P.... 1:3 (0:2) 
Bramka: Dziadek.
18 lutego 2012: 
Granica Ruptawa - Cukrownik Chybie 4:4
Bramki: Kołterniak, Taradejna, Ćmich, samobój.
25 lutego 2012: 
Granica Ruptawa - Naprzód Czyżowice 4:2
Bramki: Zaręba (2), Pawliczek, Bielecki.
19 lutego 2012: 
MOSiR 1993 Jastrzębie - Odra Start 
Bogdanowice (Wodzisław) 4:3
Bramki: Dobrowolski, Brachaczek, 
Musioł, Dudziński.
22 lutego 2012: 
Żar Szeroka - KS 27 Gołkowice 4:3 (1:1)
Bramki: Drewczyński, Koczuba, Kowalski, Mika.
25 lutego 2012: 
Żar Szeroka - Forteca II Świerklany 3:3 (1:3)
Bramki: Kowalski, Koczuba, Marczyk.
18 lutego 2012: 
Zryw Bzie - Spójnia Zebrzydowice 0:5 (0:3)
25 lutego 2012: 
Zryw Bzie - Strażak Pielgrzymowice 3:5 (1:1)
Bramki: Lazar, B. Karwot, Skóraś.

Zawodnicy sekcji H2O Jastrzębie, podopieczni 
trenera Adama Koniarskiego, wrócili do domu z
22 medalami z I Ogólnopolskiego Mitingu Pły-
wackiego Herby 2012, zorganizowanego 18 lu-
tego. pod hasłem „Szukamy młodych talentów”.  
W rywalizacji 32 klubów, których reprezentowało 
ponad 400 zawodników, sekcja H2O uplasowała 
się na wysokiej, szóstej pozycji. Przyczyniły się 
do tego rewelacyjne starty Barbary Czai, Kata-
rzyny Wysmolińskiej, Liliany Pająk, Barbary Jan-
kowskiej, Julii Ściślak, Anny Mosoń, Szymona 
Rdzanka, Jędrzeja Błądka, Samuela Mosonia 
i Piotra Mosonia.

piłka nożna

hokej

tenis stołowy

morsowanie

Białe Jastrzębie brązowymi 
medalistkami PLHK 

 
Białe Jastrzębie brązowymi medalistkami Polskiej Ligi Hokeja Kobiet. W rewanżowym spotkaniu o trzecie 
miejsce podopieczne trenera Zbigniewa Wróbla wygrały z Naprzodem Janów 5:2. Najlepszą zawodniczką 
meczu wybrano Annę Kierc, natomiast najskuteczniejszą hokeistką Białych była Marta Bigos, która zdobyła 
dwie bramki po pięknych rajdach lewym skrzydłem. Poza nią bramki dla gospodyń strzelały: Aleksandra 
Pocheć, Paulina Kulas i Ewelina Czarnecka. Honorowe bramki dla Naprzodu zdobyły: Izabela Malinowska 
oraz Oliwia Tomczok. W pierwszym meczu Białe wygrały w Janowie 6:1. 

W finale Polskiej Ligi Hokeja Kobiet Polonia Bytom wygrała w rewanżu z Unią Oświęcim 6:1 i tym samym 
obroniła tytuł mistrzowski. W pierwszym meczu Unia wygrała 6:2.

Białe Jastrzębie - Naprzód Janów 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
1:0 Aleksandra Pocheć (Paulina Kulas, Magdalena Jabłońska) 1:32
2:0 Paulina Kulas (Anna Kierc) 10:18
2:1 Izabela Malinowska 32:14
3:1 Marta Bigos (Ewelina Czarnecka) 39:57
4:1 Marta Bigos (Anna Kierc) 42:23
4:2 Oliwia Tomczok (Julia Gawlik, Monika Sośnierz) 48:12
5:2 Ewelina Czarnecka (Magdalena Szynal) 49:52
Białe Jastrzębie: Kosińska (Antoniewicz) - Gumowska, Mierzwińska, Bigos, Czarnecka, Wróbel, 
Kierc, Rapcia, Kulas, Jabłońska, Pocheć, Tyc, Mianowska, Szynal.

biegi

boks

piłka nożna

pływanie
narciarstwo



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

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

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

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

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




