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Ł a k o m y  k ą s e k
   Restauracja „Fiśla” zostanie zlikwidowana, czy jedynie przejęta przez nowego właściciela? Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Krzysztof Szyga 
wypowiedział umowę Barbarze Skowronek i wezwał ją do opuszczenia pomieszczeń – w opini prawnika Izby Gospodarczej zrobił to jednak nie-
zgodnie z prawem. Podobnego zdania jest poseł Jerzy Polaczek, z wykształecenia prawnik. Jego zdaniem zostały naruszone zasady gry. W obronie 
restauracji stanęli mieszkańcy. Petycję w tej sprawie podpisało już ponad pięćset osób, a każdego dnia podpisów przybywa. 

Dyrektor MDK wypowiedział umowę 31 
marca – bez podania przyczyn. Właściciel-

ka restauracji była całkowicie zaskoczona. W 
umowie najmu, którą podpisała na czas okre-
ślony zapisano:
...„umowę najmu zawiera się na okres 4 lat z 
możliwością przedłużenia, z uwzględnieniem 
pierwszeństwa Najemcy spośród innych kandy-
datów na najemców”...
– Nie takiego traktowania się spodziewałam. 
Do tej pory moja współpraca z MDK układała 
się od jedenastu lat bez żadnych konfl iktów, 
regularnie wywiązuję się ze wszystkich zobo-
wiązań i nie dałam najmniejszego powodu do 
zerwania umowy – mówi Barbara Skowronek. 
– Kiedy próbowałam rozmawiać, wskazywać na 
poniesione przeze mnie inwestycje, dyrektor po-
wiedział krótko: co mnie to obchodzi i kto pani 
kazał wykładać pieniądze?
Kiedy pojawiła się wizja likwidacji restauracji, 
stali klienci w obronie swojej ulubionej knajpki 
i miejsc pracy założyli listę poparcia i zaczęli 
zbierać pod nią podpisy. Właścicielka zwróciła sie z prośbą o pomoc 
do prezydenta miasta Stanisława Korfantego i posła Jerzego Po-
laczka. Dyrektor MDK Krzysztof Szyga wyjaśniał: 
...„Z uwagi na rozrastanie sie struktur Radia Piekary konieczne jest 
pozyskanie nowych pomieszczeń dla potrzeb redakcji oraz działu 
reklamy i makretingu”...
Jego stanowisko poparł prezydent Stanisław Korfanty, który w liście 
do Barbary Skowronek napisał:
„...Z wyjaśnień pana Krzysztofa Szygi, dyrektora MDK, wynika, że 
nagłaśniany przez Panią problem likwidacji „Fiśli” nie podlega praw-
dzie. „Fiśla” będzie funkcjonowała w obiekcie niezależnie od osoby 
czy instytucji prowadzącej lokal. Odnosząc się do akcji zbierania 
podpisów uważam, że była ona tendencyjna i miała na celu wyłącznie 
Pani prywatny interes”...

Problem leży jednak w konstrukcji umowy na 
czas określony. Zgodnie z przepisami Kodeksu 
Cywilnego osoba, która podpisała umowę na czas 
określony nie musi się obawiać wcześniejszego 
zerwania umowy. W opini prawnej czytamy:
...„wynajmujący nie może wypowiedzieć przed datą 
do której zawarto umowę, tj. 30.04.2006. zawartej na 
czas określony umowy najmu”...
I zdaniem prawników nie ma znaczenia zapis, w którym 
przewidziano możliwość wcześniejszego wypowiedzenia 
umowy.
...„zapis umowy, w którym zastrzega się możliwość rozwiązania 
umowy w każdym czasie z zachowaniem trzy miesięcznego terminu 
wypowiedzenia jest sprzeczny z treścią art. 373§3 K.C.”...
Tymczasem dyrektor MDK wciąż stoi przy swoim stanowisku. W 
drzwiach wejściowych do piwnicy MDK i piwnicy restauracji Fiśla 
została zmieniona kłódka. Właścicielka restauracji nie ma juz do niej 
wstępu. Jak wyjaśnili pracownicy MDK – nic w tym dziwnego, skoro 
zgodnie z prawem wszystkie pomieszczenia MDK Barbara Skowro-
nek zajmuje nielegalnie. Dyrektor Krzysztof Szyga 4 lipca napisał do 
Barbary Skowronek:
...„wzywam Panią do natychmiastowego opuszczenia pomieszczeń 
restauracji „Fiśla”. Według stanu prawnego na dzień dzisiejszy nie ma 
Pani żadnych praw do pozostania w lokalu”...
Obie strony stoją na swoich stanowiskach i nie zamierzają ustąpić. 
Czy dojdzie do zaognienia konfl iktu i dyrektor spróbuje usunąć Bar-
barę Skowronek siłą? Klienci restauracji twierdzą, że do tego nie 
dopuszczą.
– Jeśli będzie trzeba, przykujemy się do kaloryferów. To najlepszy lo-
kal w mieście i nie pozwolimy go zamknąć. Dwoma rękami podpisuję 

się pod listą i zamierzam bronić swojego stanowiska. A dyrektora 
zapraszamy do restauracji. Postawimy mu kawę, jeśli będzie chciał, 
to nawet szampana i możemy porozmawiać na temat „Fiśli” – mówi 
piekarzanin Romuald Nosek.
– Dyrektor nie jest z Piekar Śląskich, to nie ma pojęcia o co chodzi. 
Gdyby był piekarzaninem, nawet by nie pomyślał o likwidacji „Fiśli” 
– dodaje stały bywalec restauracji Henryk Świder.
W mieście zaczyna sie mówić o tym, że „Fiśla” to łakomy kąsek 
i dobry interes, stąd pomysł nie tyle jej zamknięcia, co przejęcia. 
Przecież można na tym zarobić. Pojawiają sie spekulacje, kto ma 
być jej następnym właścicielem. Dotychczasowa właścicielka nie ma 
wątpliwości, że po upływie terminu umowy, nie ma juz szans na jej 
przedłużenie. Nie jest nawet pewna, czy utrzyma restaurację do końca 
jej obowiązywania.
– Już musiałam odwołać niektóre imprezy. Nie mogę w takiej sytuacji 
umawiać się na wesela, bo nie wyobrażam sobie, żeby taka impreza 
sie nie odbyła. Przez całą tą sprawę już poniosłam straty i musiałam 
odwołać część imprez – mówi Barbara Skowronek – Na razie nie 
myślę, o tym co będzie później. Staram sie rozwiązywać problemy na 
bieżąco.

A problemów nie bra-
kuje. Zwykły 
brak wstępu 

do  piwnicy to 
konieczność dowo-

żenia węgla, chociaż 
jego zapas znajduje się 

w budynku. Sytuacja jest 
więc absurdalna. Wszyscy 

zdają się zapominać, że „Fiśla” 
to miejsce pracy ośmiu osób, z 

których wszystkie są mieszkańcami 
naszego miasta. Zdanie klientów, to 

również zdanie mieszkańców. Zdaniem 
posła Jerzego Polaczka umowa  obowią-

zuje, a rozwiązanie siłowe nie wchodzi w 
grę.

– Nie jestem stroną w tej sprawie, jednak martwi 
mnie to, co dzieje się w naszym mieście. Nie jesteśmy 

małymi dziećmi i wszyscy rozumiemy zasady gry. Moim zdaniem zo-
stały one naruszone. „Fiśla” to lokal kultowy, a jednocześnie miejsce 
pracy dla ośmiu osób. Jeśli nie ma powodu do zerwania umowy, to 

nie należy go szukać. Usunięcie siłowe z lokalu nie wchodzi w grę, bo 
obowiązują tu przepisy prawne i nie pozwolę na ich naruszanie. Jeśli 
dojdzie do takiego incydentu, będę interweniował. Pojawia się nato-
miast pytanie, skąd w ogóle cały problem i co będzie dalej. Jeśli cała 
sprawa polegać ma na wygonieniu jednej osoby i zastąpienie jej kimś 
innym, to coś jest nie w porządku – uważa poseł Jerzy Polaczek.
Mając poparcie prawników, posła Jerzego Polaczka i mieszkańców 
właścicielka Babrara Skowronek nie zamierza się poddawać i zapo-
wiada, że będzie walczyć.
– Nie opuszczę lokalu, a jeśli będzie trzeba oddam sprawę do sądu. 
Próba siłowego przejęcia lokalu zostanie zgłoszona do prokuratury.

Krzysztof Turzański

W umowie najmu zastrzeżono możliwość natychmiastowego rozwią-
zania umowy w określonych sytuacjach:
● kiedy najemca w sposób rażący lub uporczywy występuje przeciwko 
obowiązującym w MDK zasadom
● jeżeli przez swoje niewłaściwe zachowanie lub zachowanie osób, za 
które najemca ponosi odpowiedzialność, czyni korzystanie z innych 
pomieszczeń MDK uciążliwym
● jeżeli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za 
dwa pełne okresy płatności
Żaden z tych warunków nie został naruszony. 
Co miesiąc na konto MDK wpływa z tytułu czynszu kwota ok. 2100 
złotych. W skali roku jest to ponad 25 tys. złotych. 
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Z d a n i e m  m i e s z k a ń c ó w
Anna Matysik:
– Nie znam dokładnie sprawy i nie interesuję 
się nią. Z pewnością chodzi o konfl ikt inte-
resów pomiędzy właścicielką restauracji, a 
dyrektorem MDK, ewentualnie jeszcze kogoś 
trzeciego. Każdy walczy o swoje. Dla mnie 
rezultat tej przepychanki jest nieistotny.

Andrzej Grzybczyk:
– Jestem całym sercem po stronie właścicielki. 
Nie przepadam za „Fiślą” i raczej rzadko ją 
odwiedzam. Jestem za to za przestrzeganiem 
pewnych reguł gry. Jeśli zaczniemy je łamać, 
to nikt w nic już nie zainwestuje. Jest tylu 
bezrobotnych, po co jeszcze poszerzać ich 
grono?

Adam Grajner:
– Jeśli dyrektor MDK nie ma możliwości de-
cydowania o własnych pomieszczeniach, to 
nie rozumiem po co nam taki dyrektor. Po-
mieszczenia dla radia są ważniejsze niż zysk 
restauratorki. Jeśli przewidziano możliwość 
rozwiązania umowy, dyrektor miał prawo z 
niej skorzystać.

Mariola Cicha
– Niepotrzebnie zrobiono z tego taką aferę. 
W tym kraju nikt nie potrafi  załatwiać takich 
spraw we własnym gronie. Zamiast dojść do 
porozumienia i ustalić jakieś sensowne wa-
runki, obie strony postawiły twardo na swoim, 
sprawa trafi ła do mediów i zrobiło się o niej 

głośno. Wątpię, żeby przysporzyło to popular-
ności stronom konfl iktu.

Hanna Żuraw
– Moim zdaniem lepiej było poczekać aż skoń-
czy się umowa najmu. To raptem kilka miesię-
cy. Teraz restauracja traci klientów i odwołuje 
zamówione imprezy, a dyrektor MDK zyskał 
wielu przeciwników. I po co to wszystko? 
Prawnicy, pisma, przepychanki... Żeby posta-
wić na swoim? Pokazać swoją stanowczość, 
władzę? Bez sensu. Jestem przekonana, że 
pracownicy MDK i radia jakoś przez te kilka 
miesięcy zmieściliby się na tej powierzchni, 
którą do tej pory dysponuję. Zresztą chyba nie 
będą mieli wyboru.




