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Drodzy jastrzębianie,
październik minął pod znakiem wielu pytań i niepokoju o przyszłość. Rosnące ceny i ra-
chunki nie napawają optymizmem. To trudny dla nas wszystkich czas. Prognozy nie cieszą, 
a co za tym idzie miasto wciąż musi iść na kompromis w wielu sprawach lub wręcz ustąpić. 
W dobie tak wielkich wyzwań codziennie podejmuję wiele niepopularnych decyzji. Jednak 
nie rezygnujemy z inwestycji ważnych dla Was, mieszkańców. Wiele z nich będziemy re-
alizować właśnie za sprawą Waszych decyzji i mam tu na myśli Fundusz Sołecki (str. 3). 
W tym numerze chcemy podzielić się z Wami także nową koncepcją na wystawę stałą 
w Instytucie Dziedzictwa i Dialogu – Łaźni Moszczenica (str.9). Wierzymy w to, że podobnie 
jak Żelazny Szlak Rowerowy będzie to kolejne miejsce na mapie Jastrzębia-Zdroju chętnie 
odwiedzane przez mieszkańców, jak i turystów (str.4). A jeśli o rowerowym szlaku mowa, to 
z dumą mogę poinformować, że został nominowany do prestiżowego certyfikatu Polskiej 
Organizacji Turystycznej (str.8). Z zapartym tchem czekamy na wyniki. Miło nam odbierać 
nagrody, ale również sami chętnie wręczamy wyróżnienia i doceniamy innych. Tak było przy 
okazji II Subregionalnych Targów Biznesu, które odbyły się w Hali Widowiskowo-Sportowej. 
Z prawdziwą przyjemnością i dumą wręczyłam nagrody gospodarcze przedsiębiorcom, któ-
rzy wnoszą wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy miasta (str. 5). To wydarzenie 
było również okazją do rozstrzygnięcia konkursu na najlepsze rozwiązanie technologiczne 
dla jastrzębskiego samorządu w dziedzinie promocji miasta i wspierania rozwoju czasu 
wolnego: start up „SMART Jastrzębie”. Podczas targów miało miejsce także podpisanie 
listu intencyjnego pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem, a Koninem, o czym szczegółowo piszemy 
na łamach gazety.

W październiku przypada Dzień Edukacji Narodowej. Ogromnie się cieszę, że to właśnie 
w mijającym miesiącu w naszym mieście miały miejsce wspaniałe wydarzenia związane 
z rozwojem placówek oświatowych. Otwarcie nowoczesnej pracowni „Energia Zielonego 
Kosmosu” (str.7), klasy sensorycznej, ekologicznego ogródka i ścieżki edukacyjnej (str.7) 
to tylko niektóre z nich. To inwestycje, które cieszą, bo kierowane są do młodszych miesz-
kańców, których rozwój ogromnie leży nam na sercu. Nie miałoby to jednak sensu gdyby 
nie zaangażowanie dyrektorów i pedagogów, dlatego z okazji Waszego święta składam 
życzenia wielu sukcesów, zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

NOWE BOISKO 
PRZY SP NR 14
Trwa remont boiska przy Szkole Pod-
stawowej nr 14. Do tej pory prace 
związane były z wykonaniem odwod-
nienia, przygotowaniem gruntu pod 
budowę bieżni w postaci pasa oka-
lającego boisko. Ukończone zostały 
działania związane z przygotowa-
niem fundamentów pod piłkochwyty.

Efekty prac widać już gołym okiem, 
jednak przewidzianych jest jeszcze 
szereg działań, których efektem bę-
dzie plac stworzony do sportowych 
aktywności uczniów. Niedługo po-
wstanie boisko do piłki nożnej, które 
zostanie wyposażone w niezbędne 
sprzęty. Oprócz bieżni okalającej 
boisko będzie także bieżnia prosta, 
idealna dla zmagań sprinterskich. 
Dodatkowym wyposażeniem obiektu, 
będzie skocznia do skoku w dal.

Realizowana inwestycja obejmuje 
także zakres prac zagospodarowania 
terenów zielonych. Przy Szkole Pod-
stawowej nr 14 będzie nasadzanych 
ponad 50 sztuk drzew. Pozostałe pra-
ce dotyczą ogrodzenia terenu i wyko-
nania wjazdu wraz z parkingiem.

Uczniowie będą mogli już w przyszłym 
roku w pełni korzystać z nowo stwo-
rzonego zaplecza sportowego. Koniec 
następnego etapu robót przewidziany 
jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

tekst i fotografia: Małgorzata Krzeszkiewicz
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Godziny pracy Urzędu: 
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Straż Miejska
tel. alarmowy: 986
zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290
e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
bud. B, IV piętro, pokój 406
tel. 32 47 85 351
e-mail: prk@um.jastrzebie.pl

Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych:
facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
youtube.com/MiastoJastrzebie
twitter.com/JastrzebieZdr
instagram.com/mojejastrzebie
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MIESZKAŃCY ZDECYDOWALI
Znamy już zadania, które będą realizowane z Funduszu 
Sołeckiego w 2023 roku. Zostały wybrane przez mieszkańców 
na zebraniach na przełomie sierpnia/września.

Sołectwo Bzie:
• zakup namiotów,
• organizacja festynów,
• zakup i montaż przystanku rowerowego.

Sołectwo Skrzeczkowice:
• remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Sołectwo Borynia:
• organizacji imprez/uroczystości kulturalno-promocyjnych,
• remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Sołectwo Moszczenica:
• naprawa drogi ul. Ks. Kowalczyka na odcinku 60 m,
• uroczystości kulturalno-promocyjne,
• naprawa traktu pieszego – łącznik ul. Kościelnej z ul. Prof. Ra-

noszka.

Sołectwo Ruptawa-Cisówka:
• zakupienie metalowego pojemnika w kształcie serca na nakrętki 

plastikowe,
• zakupienie strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich 

w Ruptawie,
• zakupienie zestawu ogrodowego,

• organizacji imprez kulturalno-integracyjnych,
• pokrycie wydatków na utrzymanie rowów i korytek odwadnia-

jących.

Sołectwo Szeroka:
• remont chodnika ul. Norwida od miejsca zakończenia remontu 

w stronę cmentarza komunalnego,
• zakup i instalacja monitoringu budynku OSP, wiaty rekreacyjnej 

i placu zabaw ul. Gagarina 130,
• imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa 

Szeroka,
• wymiana oświetlenia na oprawy LED w lampach na ul. Powstań-

ców Śl.

Każde z jastrzębskich sołectw (Borynia, Bzie, Moszczenica, 
Ruptawa-Cisówka, Skrzeczkowice oraz Szeroka) w ramach Fun-
duszu Sołeckiego dysponuje kwotą 68 215,70 zł. Łącznie daje to 
409 294,20 zł.

Co to jest fundusz sołecki?
Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Są to 
pieniądze wyodrębnione w budżecie gminy, o wydatkowaniu 
których decydują bezpośrednio mieszkańcy poszczególnych 
sołectw. Pieniądze zagwarantowane dla sołectwa mają służyć 
poprawie warunków życia mieszkańców.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Nauczyciele z rąk prezydent Anny Hetman 
odebrali nagrody, medale i wyróżnienia.

W auli szkoły muzycznej Prezydent 
Miasta Jastrzębie-Zdrój wręczyła na-
grody dla nauczycieli za ich szczególne 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
w roku szkolnym 2021/2022. W sumie 

wyróżnionych zostało 57 osób. Dodat-
kowo poznaliśmy laureatów nagrody 
Śląskiego Kuratora Oświaty oraz na-
uczycieli wyróżnionych przez Ministra 
Edukacji Narodowej w roku 2022 me-
dalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.
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OSTATNI ETAP PRAC PRZY BUDYNKU 
WIELORODZINNYM NA UL. WITCZAKA

W dzielnicy Zdrój zaczął się ostatni etap prac inwestycji. 
Na ulicy Witczaka niedługo powstanie przestrzeń mieszkal-
na w postaci nowoczesnego budynku mieszkalnego. Pozostało 
niewiele elementów, na których ukończenie oczekują osoby za-
interesowane podpisaniem umowy najmu. Co jeszcze pozostało 
w zakresie prac do wykonania? Jastrzębskie TBS „Daszek” sp. z o.o. 
podało informację dotyczącą dalszych robót.

Na zewnątrz prowadzone są prace związane z zagospodarowa-
niem terenu, wykonaniem tarasów zielonych oraz oświetleniem 
zewnętrznym. Montowane są również balustrady balkonowe i wy-
kańczane kominy.

Wnętrze budynku wymaga jeszcze kilku poprawek i montażu nie-
których elementów wyposażenia pomieszczeń. Na ukończeniu są 
prace związane z zabudowami kartonowo-gipsowymi i popraw-
kami tynków. Zostały zakończone instalacyjne prace sanitarne 
i elektryczne. Zamontowano także piecyki gazowe. W łazienkach 
położone zostały płytki na podłogach i ścianach, a na pozostałych 
powierzchniach podłogowych są zamontowane panele. Dwupozio-
mowe mieszkania zyskały drewniane wykończenie schodów. Po 
tych etapach prac, kończony jest biały montaż osprzętu instalacji 
elektrycznej oraz wyposażenia łazienek i kuchni.

Czas na dokończenie czynności związanych z budową nierucho-
mości szacuje się na kilka tygodni. Jastrzębskie TBS „Daszek” sp. 

z o.o. podkreśla, że trwają przygotowania do jak najszybszego 
przeprowadzenia prac odbiorowych tak, by maksymalnie skrócić 
wszelkie procedury formalne związane z przekazaniem budynku do 
eksploatacji. Zawieranie umów na najem lokali mieszkalnych na-
stąpi po uzyskaniu decyzji zezwalającej na użytkowanie budynku, 
na przełomie pierwszej i drugiej połowy listopada bieżącego roku.

tekst i fotografia: Małgorzata Krzeszkiewicz

PARK KIESZONKOWY NA „6”!
Na osiedlu Chrobrego powstaje kwietna łąka z leżakami parkowymi 
i ławkami. Jest to już kolejny ogród w ramach tworzenia się w naszym 
mieście parków kieszonkowych. Na liście są już następne!

Do końca października potrwa budowa 
parku kieszonkowego między ul. Maru-
sarzówny, a al. Jana Pawła II. Na miejscu 
zamontowano pergole dla pnączy, obrzeża 
dla kwiatów, wykonano rabaty pod nasa-
dzenia. Ławki i leżaki parkowe zamontowa-
ne na terenie parku, zapewnią możliwość 
odpoczynku wśród zapachu kwiatów. By 
zachować porządek, na kwietnym terenie 
będą nowe kosze na śmieci.

Plan nasadzeń jest bardzo bogaty. Ogród 
o każdej porze zaskoczy nas różnorodno-
ścią roślin, zaczynając od czosnków ozdob-
nych, kocimiętki, hortensji bukietowych czy 
wisterii. Całość uzupełniają różne gatunki 
traw ozdobnych, perowskia i rudbekia. 
Wiosną swoją urodą zachwyci nas aż blisko 
6000 tulipanów! Koszt realizacji projektu to 
201 301 zł.

Powstanie parków kieszonkowych ma na 
celu utworzenie w mieście zielonych stref 
relaksu o swoistym mikroklimacie i zapew-
nienie mieszkańcom kontaktu z naturą.

tekst: Małgorzata Krzeszkiewicz 
fotografia: Elżbieta Swaczyj-Szmuk
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WSPÓLNIE DLA SKUTECZNEJ TRANSFORMACJI
Konin i Jastrzębie-Zdrój dzieli 330 km, ale oba te miasta łączy wspólny cel.
Wyzwania stojące przed gminami górni-
czymi szczególnie teraz, w obliczu kryzysu 
energetycznego, wymagają współpracy 
i podejmowania konkretnych zadań. Wy-
miana doświadczeń w realizacji projektów 
w zakresie przygotowania i przeprowa-
dzenia procesu sprawiedliwej transforma-
cji i dywersyfikacji gospodarczej stanowią 
źródło podpisanego listu intencyjnego 
pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem i Koninem.

Mimo dzielącej naszej miasta odległości 
geograficznej mierzymy się z tymi samy-
mi wyzwaniami i chcemy maksymalnie 
wykorzystać mechanizm sprawiedliwej 
transformacji zapewniając, by przejście 
w kierunku gospodarki neutralnej dla kli-
matu przebiegało w sposób sprawiedliwy 
dla naszych mieszkańców.

– Jastrzębie-Zdrój i Konin posiadają potencjał 
do rozwoju swoich gospodarek w kierunku 
nowoczesnych technologii, w tym zielonych, 

przemysłu czasu wolnego i przemysłu 4.0 
w poszanowaniu swojego dziedzictwa oraz 
są liderami we wspieraniu procesów trans-
formacji społeczno-gospodarczej w swoich 
regionach – powiedziała Anna Hetman, 
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój po pod-
pisaniu listu intencyjnego.

Prezydent Miasta Konina, Piotr Korytkow-
ski dodał, że Jastrzębie-Zdrój i Konin stoją 
przed wyzwaniem przeprowadzenia procesu 
sprawiedliwej transformacji i dywersyfikacji 
gospodarczej w poszanowaniu zasad zrów-
noważonego rozwoju i sprawiedliwości spo-
łecznej, dlatego wymiana doświadczeń i pro-
jektów jest istotna dla sukcesu obu miast.

List intencyjny podpisaliśmy 6 października 
w trakcie II edycji Subregionalnych Targów 
Biznesu Startupovo.

źródło: Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi 
Inwestora, UM Jastrzębie-Zdrój 

fotografie: Wiktoria Knesz

KONKURS „SMART JASTRZĘBIE” ROZSTRZYGNIĘTY
Podczas II Subregionalnych Targów Bizne-
su ogłoszono zwycięzcę konkursu „SMART 
Jastrzębie”.

W czerwcu ogłosiliśmy konkurs na najlepsze 
rozwiązanie technologiczne dla jastrzęb-
skiego samorządu w dziedzinie promocji 

miasta i wspierania rozwoju czasu wolnego:

start up „SMART Jastrzębie”. Partnerami 
tego konkursu byli Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna S.A oraz Śląski Fundusz 
Rozwoju S.A.

Celem konkursu było zaprojektowanie apli-
kacji mobilnej. Jej autorzy, którzy przeszli 
pomyślnie etap pierwszy rekrutacji, dostali 
możliwość udoskonalenia stworzonego 
oprogramowania przy pomocy doradców ze 
Śląskiego Funduszu Rozwoju, aby przedsta-
wić ostateczną wersję aplikacji. Wyniki tego 
konkursu poznaliśmy podczas II Subregio-
nalych Targów Biznesowych.

Nagrody wręczyli: Anna Hetman, Prezydent 
Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Andrzej Zabie-
gliński, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Laureatom przyznano kolejno:
Miejsce I – za aplikację pt. „Jastrzębie-Zdrój” 
Wojciech Caldzudis
Miejsce II – za aplikację pt. „Poznajmy Mia-
sto” otrzymuje zespół w składzie: Dawid 
Krok, Andrzej Mandrela, Aleksandra Bryja 
oraz Dawid Jokiel
Miejsce III – za aplikację pt. „ Odkryj Jastrzę-
bie-Zdrój” otrzymuje Pan Marcin Dobruk.

Laureatowi I miejsca wręczono nagrodę 
główną, którą był bon o wartości 10 000 zł.

tekst: Małgorzata Krzeszkiewicz 
fotografia: Wiktoria Knesz

NAGRODY GOSPODARCZE PREZYDENTA MIASTA
Poznaliśmy laureatów Nagrody Gospodarczej 2022.
Po pandemicznej przerwie wróciliśmy do przyznawania nagród 
dla lokalnych przedsiębiorców. Laureatów Nagrody Gospodarczej 
poznaliśmy podczas II Subregionalnych Targów Biznesu.

Wyróżnieni zostali przedsiębiorcy, którzy wnieśli wkład w unowo-
cześnienie i rozwój gospodarczy miasta i tworzą jego pozytywny 
wizerunek. Prezydent miasta przyznała nagrody po raz drugi, w kil-
ku kategoriach. Anna Hetman wręczyła także nagrodę specjalną.
• W kategorii Przemysł Kreatywny i Innowacyjny zwyciężyła firma Sin-

gle Polska Sp. z o.o., którą reprezentował Grzegorz Rutkowski.

• Miano Przedsiębiorcy Społecznie Zaangażowanego otrzymała 
firma PROSPECT Group Sp. z o.o.

• Firmie Closer Acoustics oraz firmie BLUEFORM przyznano na-
grodę w kategorii Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta.

• Firmą Roku zostało PTHU „Bielaszka”, gdzie wyróżnienie odebrał 
Stanisław Bielaszka.

Jesteśmy dumni ze wszystkich przedsiębiorców działających na te-
renie miasta, których również mogliśmy spotkać podczas II Subre-
gionalnych Targów Biznesu.

tekst: Małgorzata Krzeszkiewicz
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JASTRZĘBIANIE WYPOWIEDZIELI SIĘ 
W SPRAWIE REKLAM W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
W magistracie odbyły się konsultacje społeczne, 
na których zaprezentowano założenia do przygotowywanej 
„uchwały reklamowej”.

Podczas spotkania z mieszkańcami zorganizowano warszta-
ty dotyczące najlepszych rozwiązań przestrzennych dla reklam. 
Taka forma konsultacji stworzyła okazje do zwrócenia uwagi na 
wiele istotnych problemów zaistniałych w przestrzeni publicznej. 
Jastrzębianie podkreślali konieczność ujednolicenia form reklam 
i większą dbałość o ich jakość.

Ważnym głosem w konsultacjach był głos przedsiębiorców, którzy 
zwrócili uwagę na przychody z reklam. Informowali, że zależy im na 
podnoszeniu jakości nośników i zmniejszenie na nich ilości tekstu, 
dzięki czemu szyldy byłyby bardziej czytelne.

Wszystkie wnioski i uwagi, które zostały zebrane posłużą do stwo-
rzenia regulacji „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów standardów jakościowych oraz rodza-
jów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane” jako 
samodzielnego aktu prawa miejscowego.

Więcej informacji, w tym wstępne założenia uchwały reklamowej 
dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce 
Uchwała reklamowa oraz w Wydziale Architektury.

tekst i fotografie: Karina Lewkowicz

POWSTANIE RADA PROGRAMOWA 
ŻELAZNEGO SZLAKU ROWEROWEGO
Pierwsze kroki w tym kierunku poczyniono podczas spotkania 
w którym udział wzięli: przedstawiciele Jastrzębia-Zdroju, Godo-
wa, Zebrzydowic i czeskich Piotrowic koło Karwiny oraz Stowa-
rzyszenie „Olza”.
Kształt budowy, rozwoju i promocji produktu turystycznego, ja-
kim jest Żelazny Szlak Rowerowy, dotychczas zależny był przede 
wszystkim od projektu Interreg V-A 2014-2020 Republika Czeska 
– Polska „Przekraczamy granice”. Wraz z zakończeniem projektu 
pojawia się pytanie o dalszy sposób zarządzania szlakiem.
– Proponujemy utworzenie Rady Programowej, która miałaby funk-
cje opiniotwórcze i doradcze. Rada ma dać głos stronie społecznej: 
przede wszystkim użytkownikom szlaku, w tym nieformalnym grupom 
rowerzystów, stowarzyszeniom ale też przedsiębiorcom w jakiś spo-
sób związanym ze szlakiem. Chodzi głównie o gastronomię – mówił 
podczas spotkania Bogdan Kasperek ze Stowarzyszenia Rozwoju 
i Współpracy Regionalnej „Olza”.
Partnerzy ustalili, że dla organizacji pracy dobrze by było, gdyby 
ostateczny głos należał do gmin, które wybudowały trasę. – Decy-
zje wciąż podejmowaliby samorządowcy z gmin, na terenie których leży 
szlak. Przede wszystkim dlatego, że na pewno będą się one wiązały 
z wydatkami finansowymi, za które my odpowiadamy – mówił pod-
czas spotkania Andrzej Kondziołka, wójt Zebrzydowic.

– Żelazny Szlak Rowerowy został ukończony, i jest bardzo udanym 
produktem turystycznym, ale to nie oznacza, że nasza praca się skoń-
czyła. Będzie wymagał dalszej promocji, ale też napraw czy doposa-
żania, zwłaszcza w okresie pogwarancyjnym. Decyzje muszą należeć 
do samorządowców, ponieważ to oni dysponują środkami na te cele. 
Jednak ważne jest, by wsłuchać się w głos środowiska rowerowego 
i biznesowego, którego potrzeby i pomysły chcemy brać pod uwagę 
– mówił Mariusz Adamczyk, wójt Godowa.
– Szansą dla rozwoju Żelaznego Szlaku Rowerowego jest rozbudowa 
infrastruktury turystycznej wokół trasy. Nie chodzi tylko o gastronomię, 
ale też o zaplecze hotelarskie. Już teraz musimy o tym myśleć, choć to 
dłuższa perspektywa – podkreślała prezydent Anna Hetman.
O dalszym sposobie zarządzania Żelaznym Szlakiem Rowerowym 
rozmawiali partnerzy projektu Interreg V-A 2014-2020 Republika 
Czeska – Polska „Przekraczamy granice”: włodarze Jastrzębia-
-Zdroju, Zebrzydowic, Godowa i czeskich Petrowic oraz Stowa-
rzyszenie „Olza”.

tekst: Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica
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KAPSUŁA CZASU 
SPOCZĘŁA 
PRZY POMNIKU

Znajduje się w niej oryginalny tekst 
z 1979 roku oraz współczesne 
przesłanie dla kolejnych pokoleń.
Podczas renowacji tablicy upamiętniającej miejsce męczeńskiej śmierci 15 więź-
niów KL Auschwitz-Birkenau poległych w czasie ewakuacji obozu z Oświęcimia 
do Wodzisławia robotnicy odnaleźli pamiątkę minionych czasów. Na znalezisko 
nakierowali ich pracownicy Galerii Historii Miasta.

Uczestnicy niniejszej uroczystości żywią wielką nadzieję, iż to miejsce upamiętniające 
męczeńską śmierć bestialsko zamordowanych więźniów przez siepaczy hitlerowskich 
będzie dla potomnych pokoleń Polaków lekcją historii tragedii ludzkiej, a jednocześnie 
przyczynkiem do utrwalenia pokoju między narodami.

NIGDY WIĘCEJ WOJEN! – czytamy w oryginalnym tekście.

Znajdziemy w nim również informację o ówczesnych władzach miasta oraz 
dowiemy się, że kapsuła została zamurowana w roku, w którym „naród polski 
obchodził 35-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 60 rocznicę I Powstania 
Śląskiego oraz 40 rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę”.

W 2022 roku, kiedy Federacja Rosyjska prowadzi inwazję na naszego sąsiada – 
Ukrainę, w roku 100. rocznicy powrotu Śląska do macierzy, 200. rocznicy śmier-
ci Józefa Wybickiego, 100. rocznicy wyboru pierwszego prezydenta RP, władze 
miasta z prezydent Anną Hetman na czele oraz mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju 
postanowili kontynuować tę historię.

Co zamieścili w kapsule? Pozostanie to tajemnicą. Ujawniona zostanie dopiero 
w setną rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu – o czym przypomnieć 
mają patroni kapsuły – mieszkańcy naszego miasta, którzy uroczyście obiecali 
za 41 lat dopilnować ponownego otwarcia tej pamiątki dla przyszłych pokoleń.

Warto wspomnieć, że wydarzenie uświetnił występ Orkiestry KWK Jas-Mos. Odbył 
się również pokaz kronik filmowych, a po uroczystości, w drugiej części placu, na 
wszystkich chętnych czekała nie lada atrakcja – silent disco. Po wypożyczeniu słu-
chawek, uczestnicy mieli okazję bawić się do muzyki serwowanej przez trzech DJ-ów.

tekst i fotografia: Łukasz Parylak

NOWOCZESNA 
PRACOWNIA 
JUŻ OTWARTA!
Jastrzębscy uczniowie 
czerpią wiedzę z Energii 
Zielonego Kosmosu.
W Szkole Podstawowej nr 17 im. Jana Brzechwy 
w Jastrzębiu – Zdroju odbyło się uroczyste 
otwarcie pracowni Energia Zielonego Kosmosu. 
Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach pracownia geograficzno-

-biologiczna przeszła remont. Została dosko-
nale wyposażona między innymi w nowocze-
sne interaktywne pomoce dydaktyczne, sprzęt 
multimedialny, edukacyjny i laboratoryjny.

Pracownia pn.: Energia Zielonego Kosmosu po-
zwoli rozwijać wśród uczniów wiedzę na temat 
ekologii oraz ochrony przyrody, umożliwi ekspe-
rymentowanie oraz obserwację przyrody.

– Mamy świadomość, że aby żyć w zgodzie z naturą 
i dla natury to musimy się o niej więcej uczyć. Dzięki 
tej pracowni możemy uczyć się poprzez doświad-
czenia i zabawę, i mieć stały kontakt z przyrodą – 
mówili uczniowie placówki.

Na potwierdzenie tych słów uczniowie przygoto-
wali ciekawe prezentacje poprzez które pokazali 
możliwości nowych narzędzi dydaktycznych i pro-
gramów edukacyjnych. 

– Dzisiaj jako dyrektor jestem bardzo szczęśliwa. 
W tej szkole jest bardzo kreatywne środowisko i lu-
bimy realizować nowatorskie projekty i wychodzić 
ponadprzeciętność. Teraz ten moment otwarcia 
Zielonej Pracowni to jest nasza duma. Tym bardziej, 
że jest to tylko pierwszy krok. Mamy już napisany 
drugi wniosek i mam nadzieję, że wkrótce otworzy-
my kolejną pracownię. Lubimy nowości i wiemy, że 
warto właśnie w ten sposób przekazywać wiedzę 

– powiedziała Beata Cisek – dyrektor szkoły.

Autorkami i koordynatorkami projektu są Beata 
Cisek oraz Anna Czarniak.

tekst i fotografie: Elżbieta Swaczyj-Szmuk
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SKLEP DOBRA JUŻ OTWARTY!
Z myślą o potrzebujących ruszyła w naszym mieście wspaniała inicjatywa.
Jest to miejsce, którego do tej pory nie było na mapie naszego mia-
sta. Każdy potrzebujący może otrzymać zupełnie za darmo m.in. 
ubrania, środki czystości, pieluchy (także dla seniorów), akcesoria 
kuchenne czy artykuły szkolne dla dzieci.

Pomysłodawczynią jest pani Agnieszka, która wraz ze swoim zna-
jomymi, zebrała siły i ruszyła z inicjatywą.

– Nasze pierwsze zbiórki zaczęły się wraz z wybuchem wojny w Ukra-
inie. Ofertę kierowaliśmy do uchodźców. Później dostrzegliśmy, że po-
moc potrzebna jest też innym mieszkańcom. Dlatego teraz, w Sklepie 
Dobra każdy potrzebujący uzyska wsparcie – mówi pani Agnieszka.

W Sklepie Dobra można otrzymać również żywność.

– Każdy, kto ma potrzebę, może do nas przyjść. My tego nie weryfikuje-
my. Jedynie jeśli chodzi o żywność, to współpracujemy z Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, który wydaje bony, które potem 
można realizować w Sklepie Dobra – dodaje inicjatorka Sklepu Dobra.

Prowadzenie takiej działalności wiąże się z kosztami, na które nie 
stać wolontariuszy.

– Poprosiliśmy o wsparcie Panią Prezydent i je otrzymaliśmy za co 
bardzo dziękujemy. Dzięki temu nie musimy martwić się rachunkami, 
a możemy działać – mówią członkowie komitetu.

Na otwarciu nie zabrakło innych osób, które ramię w ramię z panią 
Agnieszką, poświęcają swój czas i energię, aby Sklep Dobra mógł 
funkcjonować. Jedną z nich jest pani Paulina, która ma osobiste 
powody dla których nie chce przestać pomagać.

– Działam i jestem tutaj, bo jestem wdzięczna. Wdzięczna ludziom, 
którzy mnie wyleczyli. Zmagam się z chorobą nowotworową, a dzięki 
takiej pracy na rzecz innych wierzę i ufam, że życie nam się odwdzięcza. 
Nazwa „Sklep Dobra”, bo dajemy dobro, które zawsze wraca.

JAK POMÓC?

Sklep Dobra mieści się w przejściu podziemnym od strony 
ul. Śląskiej. Czynny jest we wtorek, czwartek i piątek w godz. 
16:00-17:00.

Jeśli możesz – przynieś m.in.:
• żywność, najlepiej z długą datą ważności,
• ubrania w każdym rozmiarze, używane, ale niezniszczone,
• zabawki, książeczki, akcesoria dla dzieci, artykuły szkolne,
• pieluchy dla dzieci i seniorów,
• kosmetyki, chemię typu proszki, płyny do prania.

Dary przyjmowane są w godzinach otwarcia Sklepu Dobra. Zachę-
camy do współudziału w akcji.

tekst i fotografie: Elżbieta Swaczyj-Szmuk

ŻELAZNY SZLAK ROWEROWY NOMINOWANY 
DO CERTYFIKATU POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ
W Światowy Dzień Turystyki w Pocyster-
skim Zespole Klasztorno-Pałacowym w Ru-
dach spotkali się przedstawiciele branży tu-
rystycznej z całego województwa.

Wydarzenie było okazją do wymiany do-
świadczeń oraz wzajemnych inspiracji. Wrę-
czono wyróżnienia, dyplomy za zasługi oraz 
podziękowania za całoroczną pracę na rzecz 
tej gałęzi gospodarki naszego regionu.

Prezes Śląskiej Organizacji Turystycznej Adam 
Wawoczny przekazał podziękowania i nomi-
nacje dla wojewódzkich uczestników Konkur-
su na Najlepszy Produkt Turystyczny 2022 
Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.

Prezydent Anna Hetman, Wójt Godowa Ma-

riusz Adamczyk oraz Prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” 
Bogdan Kasperek odebrali nominację regio-
nalną do certyfikatu Polskiej Organizacji Tury-
stycznej dla Żelaznego Szlaku Rowerowego.

– Certyfikat na Najlepszy Produkt Turystyczny 
to nagroda dla najbardziej wyjątkowych atrakcji 
w naszym kraju. To ogromny prestiż i potwier-
dzenie jakości oferowanych doznań. Ogromnie 
cieszy mnie, że nasz szlak rowerowy został re-
gionalnym kandydatem do tego wyróżnienia – 
mówi Anna Hetman, prezydent miasta.

Ceremonia wręczenia certyfikatów odbędzie 
się na przełomie listopada i grudnia 2022 r.

tekst: Dominika Glądała, fotografia: Łukasz Parylak
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WRZEŚNIOWA SESJA RADY MIASTA. DYSKUSJE, GŁOSOWANIA I WNIOSKI
Było to pierwsze posiedzenie radnych Rady 
Miasta po wakacyjnej przerwie. Spotkanie 
rozpoczęło wystąpienie Leszka Buckie-
go, I Wiceprezesa Okręgowego Zarządu 
Polskiego Związku Działkowców, który 
w imieniu Związku dziękował prezydent 
i radnym za dotychczasowe wsparcie.

Dużą część sesji zajęła dyskusja w spra-
wie projektu uchwały dotyczącej zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Jastrzębie-Zdrój. Zmiany w dokumencie 
dotyczyły m.in. przesunięcia zadań w więk-
szości inwestycyjnych i zwiększenia wy-
datków w roku bieżącym. Wszyscy obecni 
radni głosowali za przyjęciem projektu.

Następnie głosowano w sprawie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Uchwały bu-
dżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2022 
r. Tu również wszyscy radni zagłosowali za 
przyjęciem projektu.

Pod głosowanie poddano także projekt 
Uchwały w sprawie określania szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania 
stypendiów w ramach Programu Stypen-
dialnego Miasta dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych. Projekt został przegłoso-
wany. Przypomnijmy tylko, że uchwała 
zmienia sposób przyznawania stypen-
diów. W naszym mieście zwiększyła się 
liczba uzdolnionych uczniów, dlatego też 
poprzeczka została podwyższona. Warun-
kiem otrzymania dodatku jest uzyskanie 
wyższej niż do tej pory średniej z ocen.

Radni zdecydowali w sprawie nadania 
nazwy „Rondo Powstań Śląskich” rondu 
zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ul. Gra-
nicznej, ul. Północnej i al. Józefa Piłsudskie-
go. Przegłosowano również projekt uchwa-
ły, który przewiduje zmianę nazwy odcinka 
ulicy o dotychczasowej nazwie al. Józefa 
Piłsudskiego zlokalizowanego między ul. 
Pszczyńską, a rondem przy ul. Granicznej, 
ul. Północnej i al. Józefa Piłsudskiego na 
nazwę al. Ludwika Piechoczka.

W trakcie sesji rozmawiano także o wpro-
wadzeniu projektu uchwały w sprawie bu-
dowy linii elektroenergetycznych NN 400 
KV na terenie miasta. 22 radnych poparło 
sprzeciw mieszkańców sołectwa Rupta-
wa-Cisówka wobec budowy dwóch linii 
elektroenergetycznych najwyższych napięć 

4x400 KV. Radni wspólnie ustalili, że nale-
ży skierować projekt uchwały do wyższych 
władz państwowych, które mają wpływ na 
zmianę takiej decyzji.

Dużą część obrad zajęła dyskusja na te-
mat wniosku Komisji Polityki Gospodarczej 
i Bezrobocia. Mając na uwadze konieczność 
zachowania ważnych obiektów tworzących 
historię gospodarczą Jastrzębia-Zdroju ko-
misja wnioskowała o przejęcie przez mia-
sto następujących obiektów: szyb I zjaz-
dowy, szyb II skipowy, obiekt cechowni. 
Komisja uważa, że obiekty te powinny stać 
się podstawą historyczną obszaru po KWK 
Jastrzębie, a pozostałe tereny pokopal-
niane powinny zostać zagospodarowane. 
Wniosek został przyjęty.

tekst i fotografia: Elżbieta Swaczyj-Szmuk

TWÓRCY PODZIEMNEGO RYNKU 
W KRAKOWIE STWORZĄ CARBONARIUM
Wiemy już, kto wykona wystawę stałą w Instytucie 
Dziedzictwa i Dialogu – Łaźni Moszczenica.
Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie wystawy wraz 
z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej Łaźni Moszczenica w Ja-
strzębiu-Zdroju. Wygrała firma Trias AVI sp. z o.o. z Warszawy 
i jeśli na przeszkodzie nie staną żadne kwestie formalne, to 
oni zajmą się przygotowaniem przestrzeni dla zwiedzających.

W ramach przetargu firma ma za zadanie wykonanie komplet-
nej stałej wystawy – Carbonarium. Będzie ona obejmowała 
zarówno wyposażenie scenograficzne, sprzęt multimedialny, 
system oświetleniowy, utworzenie grafik, filmów, i przede 
wszystkim, treści.

– Motywem przewodnim ekspozycji będzie węgiel. Od pierwiastka, 
poprzez wykorzystanie w przemyśle i roli, jaką odegrał w historii mia-
sta. Nie zabraknie przedstawienia zastosowania carbonu w świecie 
nauki. Ostatnim etapem są wątki transformacji i ekologiczne sposoby 
użytkowania węgla. Centralnym punktem Carbonarium będzie lewi-
tująca, ogromna bryła węgla – opowiada o założeniach wystawy 
Izabela Grela, pełniąca obowiązki dyrektora Łaźni Moszczenica.

Wystawa ma być interaktywna, zarówno na poziomie fizycz-
nym, jak i multimedialnym.

– Ekspozycje, które pozwalają zwiedzającym nie tylko przeczytać 
lub zobaczyć, ale w jakiś sposób poczuć i samemu odkryć swoją 
treść, dzięki tej wielozmysłowości pozostają na dłużej w ich pamię-
ci – tłumaczy Izabela Grela.

Firma Trias AVI sp. z o. o. istnieje na rynku 25 lat i w tym cza-
sie zaprojektowała i wykonała ponad 1500 instalacji, w tym 
wiele interaktywnych wystaw czy multimedialnych ekspozycji 
w muzeach czy centrach nauki. To między innymi Rynek Pod-
ziemny w Krakowie, Podziemny Olkusz, Centrum Dialogu Prze-
łomy – Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum 
Twierdzy Toruń czy część wystawy w Planetarium Śląskiem 
w Chorzowie.

– Jestem zadowolona, że Carbonarium zajmie się tak doświadczo-
na firma, która ma na swoim koncie chociażby Podziemny Rynek 
w Krakowie. Efekt, jaki tam uzyskano, jest spektakularny. To daje mi 
pewność, że nasza wystawa spełni oczekiwania najbardziej wyma-
gających osób – komentuje prezydent Anna Hetman.

Koszt realizacji zadania wyniesie 6 309 559,62 zł. Już wkrótce 
zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Od tego momentu 
firma ma 6 miesięcy na wykonanie wystawy.

tekst: Instytut Dzidzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica

Carbonarium powstanie jako element projektu Interreg V-A 2014-2020 Republika Czeska – 
Polska „Postindustrialne dziedzictwo pogranicza” realizowanego wraz z Stowarzyszeniem 
Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza i czeskim Dolní Oblast VÍTKOVICE, z.s. Moravian-Si-
lesian Tourism, s.r.o.
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WYKONAWCY: 
 

 
 SOLIŚCI
 CHÓR PSM I I II STOPNIA
 CHÓR MIEJSKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU
 ORKIESTRA SMYCZKOWA PSM I I II STOPNIA

Sala Koncertowa Jastrzebie-Zdrój,
Tadeusza Kościuszki 13a Jastrzębie-Zdrój

09 L I S T O P A D A 17:00 

 
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Koncert
Z OKAZJI

MUZYKA POLSKA
WSPÓLNE ODŚPIEWANIE HYMNU RP
WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH

W PROGRAMIE:

W S TĘP  W O L N Y

"DLA CIEBIE POLSKO"





20-LECIE SZKOŁY SPECJALNEJ NR 23
Okrągła rocznica istnienia dała powód do 
świętowania i zaprezentowania nowocze-
snych szkolnych rozwiązań.

Uroczystość Szkoła Podstawowa Specjal-
na nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera roz-
poczęła akademią, na której zostały złożone 
życzenia dyrektor Beacie Skowrońskiej. Wy-
świetlona filmowa retrospekcja przypomnia-
ła o najważniejszych wydarzeniach związa-
nych ze szkołą. Jubileuszowe święto bogate 
było również w zaangażowanie uczniów, 
którzy inscenizowali sztukę o żywiołach.

Obchody 20-lecia szkoły były także okazją 
do uroczystego otwarcia przyszkolnego 
ogródka, w którym znaleźć można m.in. 

por, seler, truskawki, pomidory, rabarbar, 
majeranek oraz pietruszkę.

– Zawsze podążamy za trendem, za nowo-
ścią, staramy się służyć naszym uczniom i ich 
rodzicom, bo to jest dla nas najważniejsze. 
„Wychowują tylko ci, którzy mają nadzieję” po-
wiedział ks. prof. Józef Tischner. My w swoim 
życiu kierujemy się właśnie tą dewizą. Dzisiaj 
chciałabym podziękować wszystkim, którzy 
stanęli na mojej drodze, nauczyli mnie pogody 
do życia, że zawsze trzeba sobie wyznaczać 
cele i je realizować – mówiła dyrektor szko-
ły, Beata Skowrońska.

Nowoczesne rozwiązania wprowadzone do 
szkoły, o których mówiła dyrektor, to nie 

tylko otwarcie ekologicznego ogródka, ale 
także klasa sensoryczna oraz ścieżka ekolo-
giczna. Ich uroczystość otwarcia również na-
stąpiła podczas obchodów 20-lecia szkoły.

tekst i fotografie: Małgorzata Krzeszkiewicz

50-LECIE ZSS NR 9
Wyjątkowy jubileusz za nami! Podczas 
uroczystości zapewniono szereg 
niezapomnianych atrakcji.

Półwiecze Zespołu Szkół Specjalnych im. 
dr. Mikołaja Witczaka obchodzono w mu-
rach Domu Zdrojowego. Na święto przy-
było liczne grono sympatyków placówki. 
Uroczystego przywitania gości dokona-
ła Jolanta Grabkowska, dyrektor szkoły. 
W swoim przemówieniu zwróciła się 
przede wszystkim do rodziców, którzy żyją 
z ogromnym poświęceniem, równocześnie 
dbając o rozwój swoich dzieci i otaczając 
ich nadzwyczajną opieką.

– W tym wyjątkowym dniu myślę o tych, któ-
rzy pierwszy raz słyszą bicie serca swojego 
dziecka. Mają nadzieję, że może lekarze się 
mylili, może ich syn ożeni się, będzie miał dzie-
ci, będzie mieszkał z nimi. Bo przecież tak mia-
ło być. Tak bardzo wierzyli, że tak będzie. I to 
właśnie im – rodzicom należą się szczególne 
słowa za codzienny trud opieki nad dziećmi – 
powiedziała Jolanta Grabkowska.

Obecna na uroczystości prezydent Anna 
Hetman, podkreślała jak ważną pracę na co 
dzień, muszą wykonać nauczyciele w szko-
le specjalnej.

– Uważam, że tego typu szkoła powinna na-
zywać się specjalistyczna, ponieważ właśnie 
w niej, jak w żadnej innej, nauczyciele muszą 
się nieustannie rozwijać. Wy tutaj wszyscy, 
szanowne grono pedagogiczne dokładacie 
starania, aby Wasi absolwenci byli jak najle-
piej wykształceni, ale przede wszystkim jak 
najlepiej przygotowani do życia. Bo co jest 
najważniejsze w życiu? Relacje w rodzinie, 
towarzyszenie sobie wzajemnie, zrozumienie 
i ten kawałek serca, którym się dzielimy. Wy 
to dajecie i za to serdecznie dziękuję, za trud 

– wiem co to znaczy, za to, że również włącza-

cie się w życie miasta, a to jest ważne, aby 
wychować świadomego ucznia i świadomego 
obywatela swojego miasta, bo najbliższe ser-
cu jest to gdzie żyjemy. Tu w naszym wspól-
nym domu – w Jastrzębiu-Zdroju – mówiła 
prezydent Anna Hetman.

Po części oficjalnej przyszła pora na część 
rozrywkową. Okrągły jubileusz był okazją 
do przygotowania szerokiego wachlarza 
atrakcji. Dzieje szkoły splatają się z historią 
Jastrzębia-Zdroju i przypomniał o tym Teatr 
Negro w przedstawieniu pt. „Po latach”. Teatr 
działa w szkole od 15 lat pod kierunkiem Ewy 
Szymańskiej-Kirszniok, Elżbiety Karwowskiej, 
Mai Polak oraz Barbary Pytelewskiej.

Postać doktora Mikołaja Witczaka jest 
szkole szczególnie bliska, ponieważ od 
2001 roku jest patronem placówki. To za-
łożyciel uzdrowiska Jastrzębie, lekarz, który 
z przysłowiowym sercem na dłoni, pomagał 
innym. Grupa teatralna „Paka z Witczaka” 
opowiedziała o swoim patronie w spektaklu 
pt. „Mikołaj Witczak – człowiek o wielkim 

sercu”. Uczniowie działają w kole aktorskim 
pod kierunkiem Renaty Sołtysik i Katarzyny 
Kolorz-Stylok.

Od wielu lat chlubą i dumą szkoły są osią-
gnięcia sportowe uczniów. Regularne zaję-
cia uczą dyscypliny i konsekwencji. Wzmac-
niają organizm i poczucie własnej wartości. 
Sportowcy zmagający się z trudnościami, 
odkrywają i rozwijają swoje możliwości 
i umiejętności biorąc udział w zawodach 
na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim, 
europejskim ale i światowym. Na scenie 
zaprezentowali się laureaci takich między-
narodowych olimpiad, jak: Ogólnoświato-
we Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 
w Łyżwiarstwie Szybkim w Japonii, USA, 
Korei Południowej, Austrii i Niemczech, 
Ogólnoświatowe Letnie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych we Wrotkarstwie Szybkim 
w Chinach, Europejskie Letnie Igrzyska 
Olimpiad Specjalnych w koszykówce w Tur-
cji oraz w przyszłym roku w Niemczech.

Popis swoich umiejętności wokalnych 
zaprezentował Chór Nauczycielski, który 
w przygotowanych utworach przybliżył 
szkolną codzienność. Po występie peda-
gogów, trudno było się nie zgodzić, że mu-
zyka jest dobra na wszystko. Kontynuując 
ten miły czas, przed gośćmi zaprezentował 
się zespół taneczny „Super ZET”. Uczniów 
ZSS nr 9 wspierały na scenie hokeistki UKH 
Białe Jastrzębie. Tancerzy przygotowała 
Elżbieta Cywoniuk-Gilga.

Po części oficjalnej nadszedł czas na tort, 
życzenia i długie rozmowy w kuluarach.

Gratulujemy pięknego jubileuszu, sukce-
sów i osiągnięć!

tekst i fotografie: Elżbieta Swaczyj-Szmuk
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W 47 DNI ROWEREM Z JASTRZĘBIA 
DO FRANCJI. I Z POWROTEM.
Ćwierć wieku temu nasze miasto i francuskie 
Tourcoing stały się sobie bliższe za sprawą umowy 
partnerskiej. Rocznicę w dość nietypowy sposób 
postanowił przypomnieć Piotr Ufnal, który pojechał 
do naszych przyjaciół…na rowerze.
47 dni, 4 160 km, 258 godzin jazdy z Ja-
strzębia do Jastrzębia przez Paryż, Tourco-
ing, Brukselę i Berlin. Proszę opowiedzieć 
dlaczego Francja i dlaczego rowerem.

Wyjazd do Francji planowałem od dwóch lat. 
Miała to być podróż sentymentalna, ponieważ 
moje życie zawodowe przez 30 lat związane 
było z tym państwem i po prostu zatęskniłem 
za Francją. A ponieważ ważna jest dla mnie 
ekologia wykluczyłem podróż samolotem, czy 
samochodem, zgodnie z hasłem „spalaj kalo-
rie zamiast ropy”. Poza tym, kupując benzynę 
pośrednio dokładałbym się do finansowania 
rosyjskiej wojny w Ukrainie. Więc wybrałem 
rower – ekologicznie, zdrowo, przyjemnie i ta-
nio – i ruszyłem w drogę w pierwszych dniach 
sierpnia. W roku szczególnie ważnym z punk-
tu widzenia naszych kontaktów z Francją.

Zgadza się, dokładnie 25 lat temu podpisano 
deklarację o współpracy partnerskiej pomię-
dzy miastem Jastrzębie-Zdrój, a Tourcoing.

W maju podczas spotkania w Urzędzie Miasta 
wspomniałem, że planuję pojechać rowerem 
do Paryża. Pani prezydent natychmiast zasu-
gerowała: „A może zajedzie pan do Tourcoing”? 
Pomyślałem, że to świetna okazja, by przypo-
mnieć Francuzom, a także jastrzębianom, że 
mamy takie miasto partnerskie i, że można 
tam dojechać… na rowerze. Potem wystarczy-
ło wyznaczyć trasę, przygotować ekwipunek 
i w drogę. Nie miałem wątpliwości, że całą pę-
tlę pokonam moim starym „Wheelerem”.

Czy coś Pana zaskoczyło na trasie? A może 
wręcz przeciwnie – wszystko poszło zgod-
nie z planem?

Już po powrocie do Jastrzębia naszła mnie 
myśl, że taka wycieczka jest w sumie łatwa 
do zrealizowania. Świadomie używam słowa 

„wycieczka”, a nie podróż. To tak naprawdę nie 
jest żaden wyczyn. Każdy w miarę sprawny 
fizycznie człowiek może taką trasę pokonać. 
Dlaczego tak mówię? Sam mam 60 lat, więc 
młody nie jestem, a naprawdę uważam, że 
nie było to takie trudne.

Co jest konieczne, aby taki wyjazd zrealizować?

Należy mieć w sobie motywację i wytrzyma-
łość, żeby każdego dnia zorganizować sobie 
nocleg, rano wstać i ruszyć dalej. I tak przez 
kilka tygodni. Trzeba też mieć dużo wolnego 
czasu, a ja jako nauczyciel akademicki akurat 
go mam. Jeśli chodzi o finanse, cały wyjazd 
nie kosztował mnie więcej niż trzy tysiące 
złotych, wliczając koszty serwisu. Niedrogo 
jak na półtora miesiąca jazdy po Europie Za-
chodniej. Nocowałem przeważnie w namiocie, 
na dziko, poza kempingami. W kilku miastach 
korzystałem z gościnności moich przyjaciół. 
Zdarzyło się też, że zupełnie obcy ludzie za-
prosili mnie do siebie na nocleg. We Francji 
przejeżdżałem koło domu w niedużej miej-
scowości niedaleko Tourcoing. Zapytałem się 
jednej pani, czy mógłbym rozbić namiot koło 
domu. Powiedziała, że oczywiście, nawet do-
stałem pokój do dyspozycji. Z nią i z jej mężem 
przegadaliśmy pół nocy. Okazało się, że jej 
babcia była Polką. Innym razem, też we Francji, 
zatrzymałem się nad jeziorem zrobić sobie ko-
lację. Zagadał do mnie starszy mężczyzna. Po 
krótkiej rozmowie zaproponował, że co praw-
da nie może mi zaoferować noclegu w swoim 
mieszkaniu, ale mogę spać w biurze jego fir-
my. Zgodziłem się bez wahania, bo takie biuro, 
w porównaniu z namiotem, to jak hotel!

Byli zainteresowani skąd Pan jest?

O tak, naprawdę sporo ludzi do mnie zagady-
wało. Na obu sakwach miałem duże nalepki 
z napisem „Jastrzębie-Zdrój – Tourcoing”, z fla-
gą polską i francuską. W Niemczech, we Francji, 
w Belgii zaczepiano mnie i pytano co to za ak-
cja i jaki mam cel. To były bardzo sympatycz-
ne rozmowy. W Tourcoing miałem umówione 
spotkanie w merostwie, które przebiegło 
w bardzo miłej atmosferze. Nawet wywiad ze 
mną ukazał się w miejscowej gazecie.

Stał się pan swego rodzaju wysłannikiem, dele-
gatem swojego miasta. Co ta podróż zmieniła?

Chciałem w jakimś skromnym zakresie przy-
czynić się do odnowienia wieloletnich kon-
taktów Jastrzębia z Francją. Przez trzydzieści 
lat młodzież ze Staszica jeździła na wymianę 
do Tourcoing, a tamtejsi licealiści do nas. To 
ogromny kapitał wzajemnej sympatii, warto 
go wykorzystać. Zresztą widzę, że już coś 
drgnęło: na Industriadzie gościliśmy delega-
cję z Tourcoing. Jeśli o mnie chodzi, z dumą 
reprezentowałem Jastrzębie-Zdrój: koszul-
ka z herbem miasta, sakwy oklejone tak, by 
każdy wiedział skąd jestem i dokąd jadę. Ta 
podróż jeszcze bardziej zbliżyła mnie z Ja-
strzębiem, ja już czuję się stąd, tutejszy, choć 

zameldowałem się w zaledwie rok temu. 
Wciąż muszę dzielić czas między Krakowem, 
a Jastrzębiem, ale emerytura już blisko – za 
pięć lat osiądę tu na stałe. Zakochałem się 
w tym mieście, uważam, że jest bardzo do-
brym miejscem do życia. OWN, Park Zdrojo-
wy, infrastruktura sportowa, Żelazny Szlak 
Rowerowy, bliskość gór i Czech… dla mnie to 
po prostu miejsce marzeń!

Czy coś pana zaskoczyło podczas tej wycieczki?

Zaskoczyło mnie jak szybko można doje-
chać rowerem z Jastrzębia do Paryża. A tak 
poważnie: po przejechaniu ponad trzech ty-
sięcy kilometrów na Zachodzie śmiało mogę 
powiedzieć, że mamy w Polsce naprawdę 
dobrą sieć ścieżek rowerowych, na pewno 
porównywalną z Francją. Za to takich wiat 
jak na Żelaznym Szlaku Rowerowym nigdzie 
nie spotkałem, dosłownie nigdzie, nawet 
w Holandii. Jeśli chodzi o ludzi jeżdżących 
na rowerach, zdziwiłem się jak liczną grupę 
stanowią seniorzy, zwłaszcza w Niemczech. 
Wielokrotnie mijałem starsze osoby na rowe-
rach elektrycznych. Jeżdżą uśmiechnięci, roz-
mawiają, zatrzymują się na piknik. Po prostu 
aktywnie spędzają czas i, można powiedzieć, 
jesień życia. Mam wrażenie, że w Polsce se-
niorzy na rowerach są wciąż rzadkością, choć 
i to się na szczęście zmienia.

Jakie są pana plany na następną wycieczkę 
rowerową?

Kuszą mnie dwa kierunki. Pierwszy to Bałka-
ny: Chorwacja, Serbia, Bośnia. Chciałbym do-
jechać do Sarajewa, wielokulturowego tygla 
z pogranicza Wschodu i Zachodu. Drugi to 
kraje bałtyckie. Marzy mi się objechać je do-
okoła i szukać polskich śladów, bo wszystkie 
trzy państwa, w różnym stopniu, są nasyco-
ne polskością.

Życzymy realizacji planów, będziemy śle-
dzić pana przygody rowerowe za pomocą 
mediów społecznościowych, a po powrocie 
zapraszamy na ponowne spotkanie z naszy-
mi Czytelnikami.

Piotr Ufnal

Przez 30 lat pracował jako dziennikarz 
Francuskiej Agencji Prasowej w Warsza-
wie i w Pradze. Obecnie wykłada dzienni-
karstwo w Akademii Ignatianum w Krako-
wie. W Jastrzębiu prowadził wykłady dla 
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Za pięć lat przejdzie na emeryturę i już na 
stałe zamieszka w Zdroju.

rozmawiała Elżbieta Swaczyj-Szmuk 
fotografie: archiwum Piotra Ufnala
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STOWARZYSZENIE AKTYWNY SENIOR ZAPRASZA DO 
WZIĘCIA UDZIAŁU W WYCIECZKACH I WYDARZENIACH:
17.12.2022 r. – Wycieczka do Fabryki 
Bombek. Kraków i Łagiewniki.

23-28.12.2022 r. – Wyjazd do Zakopanego.

7-8.01.2023 r. – Warszawa i Wilanów. 
Trakt Królewski w świątecznej iluminowa-
nej szacie (bajka).

17.06-30.06.2023 r. 
29.07-11.08.2023 r. 
26.08-8.09.2023 r.  
(trzy różne terminy!) 
Wczasy zdrowotne w Jarosławcu.  
W cenie zabiegi, posiłki i dojazd.

8.07-15.07.2023 r. – Mazury – Jezioro 
Brzozolasek. W cenie obiady, rejsy, atrakcje.

Więcej informacji tel. 535 997 170, 
(32) 4712071. Osoby zainteresowane 
proszone są o kontakt po godzinie 18.00.

Dyżury Stowarzyszenia Aktywny Senior 
odbywają się w Jastrzębskim Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy 
ul. Wrzosowej 12a w każdy czwartek 
w godz. 17.00-18.00.

RUSZYŁY „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”
Celem „Zajęć klubowych w WTZ” jest 
wsparcie osób z niepełnosprawnościami, 
aby byli samodzielni i niezależni w życiu 
społecznym i zawodowym. Zajęcia są zor-
ganizowaną formą rehabilitacji.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” jest 
rozwiązaniem, które sprzyja aktywnemu 
wspomaganiu uczestników warsztatów, 
którzy weszli na rynek pracy oraz osób 
niepełnosprawnych przed rozpoczęciem 
procesu rehabilitacji w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej.

W ramach prowadzonych zajęć klubowych 
proponujemy naszym podopiecznym 
szeroki wachlarz zajęć w ramach terapii 
zajęciowej prowadzonej w kilkunastu te-
matycznych pracowniach, prowadzone są 
również zajęcia rewalidacyjne oraz reha-
bilitacja prowadzona przez fizjoterapeutę.

Zadanie prowadzone jest przez Stowarzy-
szenie-Komitet Pomocy Dzieciom Spe-
cjalnej Troski i Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Jastrzębiu-Zdroju.

Wszystkich zainteresowanych zarówno 
zajęciami w Warsztacie Terapii Zajęciowej, 
jak i Zajęciami Klubowymi zapraszamy do 

bezpośredniego kontaktu w siedzibie przy 
ul. Wielkopolskiej 1a lub pod numerem tel. 
32 4715646.

Na „Zajęcia klubowe w WTZ” pozyskano 
środki finansowe z Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w wysokości 16 740,00 zł.

ŚWIĘTOWANIE PRZY ZŁOTYM TRUNKU
Podczas bawarskiej zabawy jastrzębianie kosztowali różne rodzaje piwa.

Ciemne, jasne, słodkie, pszenne i miodo-
we – każdy smakosz złotego napoju zna-
lazł coś dla siebie podczas Święta Piwa. 
Świętowanie jednak nie opierało się tylko 
na próbowaniu napojów z chmielu. Pod 
rozłożystym namiotem na placu im. Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaba-
wa trwała przez 3 dni – wydarzenie było 
bogate w występy zespołów muzycznych 
i artystycznych. Na scenie wystąpili: Hap-
py Jedrowski Show, Mażoretki z Cieszyna, 
Mała Cerna Hudba, Kwaśnica Bavaria Band 

i Bella Musica. Gości porwał do tańca także 
zespół Saturn.

Biesiada bez golonki, grillowanej kiełbasy, 
kaszanki i bigosu nie odbyłaby się. Dlatego 
lady na stoiskach przy piwie i stoły biesiad-
ników uginały się pod ciężarem smakoły-
ków. Nikt na pewno głodny z tej uczty nie 
wrócił. Uśmiechy i wesołe tańce uczest-
ników zabawy były najlepszą, pozytywną 
rekomendacją jastrzębskiej uczty.

tekst i fotografia: Małgorzata Krzeszkiewicz
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Dodatek dla gospodarstw domowych
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę  
dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel.
Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głów-
nym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, 
drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy;

2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego);

3. kocioł olejowy.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

• 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe 
zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna 
kawałkowego;

• 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec 
kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym;

• 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany 
skroplonym gazem LPG (nie dotyczy gazu ziemnego);

• 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu. Warunkiem otrzymania do-
datku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków.

UWAGA!

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domo-
wym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglo-
wego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

• osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jed-
noosobowe) albo

• osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospo-
darstwo domowe wieloosobowe).

Ważne! Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje wię-
cej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych 

przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym 
adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożony 
zostanie dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam ad-
res miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który 
złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Nabór wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych trwa tylko do 30 listo-
pada 2022 r.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych można składać:

• elektronicznie za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/
skrytka (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)

• tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 roku: w Wydziale Spraw Rodzin-
nych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 20 A w Jastrzębiu-Zdroju

SALA OBSŁUGI czynna jest w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30-13:00
czwartek 12:00-17:00
piątek 7:30-13:00

Jest również możliwość składania wniosków o dodatek dla gospodarstw do-
mowych do urny podawczej, która znajduje się przed wejściem do Wydziału 
Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 20A w Jastrzębiu-Zdroju 
w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:00
czwartek 07:30-17:00
piątek 7:30-14:00

Wniosek można pobrać ze strony BIP Jastrzębie-Zdrój

https://bip.jastrzebie.pl/sprawa-do-zalatwienia/70128/wydanie-informacji-lub-
-decyzji-w-sprawie-dodatku-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wykorzy-
stywania-niektorych-zrodel-ciepla

oraz ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Kompleksowe informacje na temat dodatku znajdują się także na stronie inter-
netowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych
Żłobki, placówki zapewniające całodobową opiekę osobą chorym, rodzinne domy pomocy,  
ochotnicze straże pożarne i inne podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek.
Uchwalona 15 września 2022 r. ustawa o szczegól-
nych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 
ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wpro-
wadziła rozwiązanie w postaci dodatku dla pod-
miotów wrażliwych.

Uprawnione podmioty to:

• podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicznych;

• jednostki organizacyjne pomocy społecznej w ro-
zumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;

• noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa 
w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;

• jednostki organizacyjne wspierania rodziny i syste-
mu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 usta-
wy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

• podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 
2 ustawy Prawo oświatowe;

• podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego 
i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

• podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, 
a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 
ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

• kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których 
mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wol-
ności sumienia i wyznania;

• podmioty prowadzące działalność kulturalną 

w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej;

• podmioty prowadzące działalność archiwalną, 
o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach;

• ochotnicze straże pożarne;

• placówki zapewniającą całodobową opiekę oso-
bom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 
osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 
67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;

• rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 
ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, albo miesz-
kania chronione, o których mowa w art. 53 tej 
ustawy;

• centra integracji społecznej, o którym mowa 
w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o za-
trudnieniu socjalnym;

• kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 
18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

• warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności 
zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 
29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

• organizacje pozarządowe albo podmioty w rozu-
mieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie;

• spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy 

o spółdzielniach socjalnych.

O dodatek mogą starać się podmioty wrażliwe:

• które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, 
brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% 
węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego 
rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju 
opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewa-
nia, w związku z wykonywaniem przez te podmio-
ty ich podstawowej działalności;

• których główne źródło ciepła jest wpisane lub 
zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności bu-
dynków, tzw. CEEB o której mowa w art. 27a ust. 
1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażli-
wych składa się do dnia 30 listopada 2022 r. w sie-
dzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 020, 
w godzinach pracy Urzędu bądź za pomocą skrzynki 
elektronicznej ePUAP. Dodatkowe informacje udzie-
lane są w Wydziale Polityki Społecznej i Mieszka-
niowej, Sala Obsługi Interesanta, stanowisko nr 3, 
tel. 32 47 85 104.

Dodatkowe informacje zawarte są na stronie: https://
www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodat-
ku-dla-niektorych-podmiotow-niebedacych-gospo-
darstwami-domowymi-z-tytulu-wykorzystywania-
-niektorych-zrodel-ciepla
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PROFESJONALNA PRACOWNIE 
DO NAUKI ZAWODU
Wyremontowaliśmy i doposażyliśmy kolejną pracownię 
zawodową – techniki samochodowej w Zespole Szkół Techniczno-
Branżowych.
Dzięki projektowi „Profesjonalne pracownie 
3 w Jastrzębiu-Zdroju” uczniowie Zespołu 
Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzę-
biu-Zdroju otrzymali wyremontowaną no-
woczesną pracownię techniki samochodo-
wej wraz z bramą garażowo-warsztatową 
oraz z rampą najazdową, co umożliwia 
wjazd samochodu do pracowni technicz-
nej i prowadzenie zajęć praktycznych na 
rzeczywistych samochodach.

Dodatkowo pracownia została doposażona 
w pierwszą część sprzętów potrzebnych do 
praktycznej nauki zawodu:
• Podnośnik nożycowy podprogowy elek-

trohydrauliczny.
• Urządzenie do pomiaru geometrii zawie-

szenia 3D.

Remont oraz doposażenie pracowni tech-
niki samochodowej przyczyni się do osią-
gnięcia wszystkich efektów kształcenia 
określonych w podstawie programowej 
kształcenia w zawodzie mechanik pojaz-
dów samochodowych, a jednocześnie da 
możliwości zdobycia wysokich kwalifikacji 

praktycznych dla młodzieży kształcącej się 
na tym kierunku.

Wkrótce zostaną doposażone kolejne pra-
cownie praktycznej nauki zawodu w innych 
jednostkach oświatowych z terenu Jastrzę-
bia-Zdroju:

Zespół Szkół nr 9 Specjalnych:
• Doposażenie pracowni i warsztatów 

szkolnych dla zawodu pracownik pomoc-
niczy mechanika.

• Doposażenie pracowni komputerowej 
(lokalnych sieci komputerowych, urzą-
dzeń techniki komputerowej) dla zawodu 
technik informatyk

Zespół Szkół Techniczno-Branżowych:
• Doposażenie w drugą część specjali-

stycznego sprzętu dla pracowni techniki 
samochodowej.

Zespół Szkół nr 2:
• Remont pomieszczeń na cele pracowni 

hotelarskiej.
• Doposażenie pracowni hotelarskiej.

Wartość realizowanego projektu to 1 614 
350,52 zł, a dofinansowanie wynosi 1 372 
197,94 zł (85% ze środków unijnych). Czas 
realizacji projektu od grudnia 2020 r. do 
czerwca 2023 r.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO UTW
5 października odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 
akademickiego 2022/2023 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uniwersytet funkcjonuje przy Uniwersytecie Śląskim w naszym mie-
ście od 2002 roku. Jeszcze niedawno studenci obchodzili 20-lecie 
uczelni. Wczoraj spotkali się ponownie, by rozpocząć nowy rok stu-
dencki. Na spotkaniu pojawili się m.in. przedstawiciele Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach oraz Prezydent Miasta Anna Hetman.

Podczas wystąpień były wzruszające życzenia dla studentów Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Nie zabrakło również refleksji, doty-
czącej obecnej sytuacji na świecie.

Nachodzi taka refleksja, że to o czym mamy mówić chyba sprowadza 
się do tego, by napawać wszystkich nadzieją i pozytywnymi myśla-
mi, bo świat jest w obecnym czasie niebezpieczny, nieprzewidywalny, 
ciągle zmieniający się, co może budzić u nas niepokój i brak poczucia 
bezpieczeństwa. Państwo ze swoim doświadczeniem jesteście jeszcze 
grupą, która potrafi sobie z takimi wyzwaniami radzić. Chcielibyśmy, 

aby to młodsze pokolenie też w taki sposób podchodziło do życia. Ten 
rozpoczynający się rok, mam nadzieję, będzie dla Państwa pozytyw-
nym czasem na obcowanie z tym, co najpiękniejsze, czyli z nauką. To 
nas rozwija, to nam dodaje energii, dodaje motywacji i tego Państwu 
życzę, aby każde spotkanie było nowym odkryciem i aby te odkrycia 
dodawały coraz więcej energii, aby podejmować kolejne nowe wzy-
wania. Życzę przede wszystkim zdrowia i umiejętności odnajdywania 
w każdej sytuacji życiowej tych pozytywów

– życzyła studentom Anna Hetman, 
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Inaugurację uświetnił występ grupy teatralnej Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku.

tekst: Małgorzata Krzeszkiewicz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl.
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„MATERIAŁOWE NIE FOLIOWE”
Wiemy, że niewielka torebka foliowa będzie rozkładać się przez 
kilkaset lat. Mimo tego sporo osób zapomina o tym podczas co-
dziennych zakupów i niepotrzebnie wykorzystuje kolejną „zrywkę”. 
Wielokrotnie namawialiśmy już od odchodzenia od plastiku czy 
to przez akcje rozdawania toreb z bawełny, czy przez promowa-
nie innych miejskich inicjatyw ekologicznych. Tym razem sprawy 

w swoje ręce bierze Jastrzębska Rada Kobiet. Jastrzębianki będą 
wyszywały torby wielokrotnego użytku. Pierwsze całodniowe szy-
cie toreb odbędzie się 2 grudnia w supermarkecie Carrefour.

– Zależy nam na tym, aby zastąpić foliowe woreczki w sklepach na 
materiałowe, wielokrotnego użytku. Takie torby zabieramy do sklepu 
i pakujemy zakupy. Chcemy zrealizować warsztaty terapii zajęciowej, 
na których podopieczni będą mogli je szyć. Jesteśmy po rozmowie z dy-
rektor supermarketu Carrefour. Naszym celem jest szerokie rozpropa-
gowanie akcji, dlatego też zagospodarujemy miejsce w supermarkecie, 
gdzie będą powstawały torby. Dodatkowo na stoiskach w sklepie po-
jawią się duże kosze, z których będzie można za darmo zabrać mate-
riałówkę dla siebie – mówi Agnieszka Badach – Przewodnicząca 
Jastrzębskiej Rady Kobiet.

O akcji zbierania materiałów na przygotowanie toreb będziemy 
informować na biażąco na stronie www.jastrzebie.pl.

tekst: Wiktoria Knesz, fotografia: Małgorzata Krzeszkiewicz

POPRAWA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W I LO
Zakończyła się realizacja projektu pt. 
„Poprawa efektów kształcenia w I Li-
ceum Ogólnokształcącym z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica 
w Jastrzębiu-Zdroju”. Projekt zakładał 
następujące działania: zajęcia rozwijają-
ce z elementami eksperymentu, zajęcia 
dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia 
indywidualnych dla uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki 
wsparciu możliwe było doposażeniu 
szkoły w pomoce dydaktyczne oraz na-
rzędzia TIK wspomagające pracę dydak-
tyczną z uczniami i wsparciu nauczycieli 
– studia podyplomowe i kursy w zakresie 

wyrównywania deficytów rozwojowych.

W projekcie udział wzięło 90 uczniów 
I LO w Jastrzębiu-Zdroju oraz jeden na-
uczyciel.

Placówka w ramach realizowanego pro-
jektu została doposażona w niezbędne 
pomoce dydaktyczne oraz komputero-
wy i elektroniczny tj. m.in.: tablice in-
teraktywne, projektory multimedialne, 
monitory interaktywne, laptopy, urzą-
dzenia wielofunkcyjne.

Całkowita wartość realizowanego pro-
jektu wynosi 368 538,87 zł, z czego do-
finansowanie to kwota 331 684,98 zł.

UCZNIOWIE Z PASJĄ W SP 19
Ponad 100 uczniów wzięło udział 
w projekcie pt. „Nauka naszą pasją 
– rozwijanie metody eksperymentu 
w edukacji matematyczno-przyrodni-
czej oraz nauka języków obcych w Szko-
le Podstawowej nr 19 im. Juliana Tuwi-
ma w Jastrzębiu-Zdroju.”

Projekt miał na celu rozwijanie umie-
jętności matematyczno-przyrodniczych 
oraz językowych poprzez udział uczniów 
w zajęciach wyrównawczych i rozwijają-
cych opartych o nauczanie metodą eks-
perymentu przy wykorzystaniu nowo-
czesnych pracowni. Realizacja projektu 
polegała również na doposażeniu szkoły 

w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia 
TIK wspomagające pracę dydaktyczną 
oraz stworzenie nowoczesnej pracowni 
do nauczania przedmiotów ścisłych me-
todą eksperymentu.

Dzięki realizacji projektu szkoła wzbo-
gaciła się o nowe meble, sprzęt kompu-
terowy i elektroniczny tj. m.in.: laptopy, 
tablety, monitory interaktywne, laptopy, 
urządzenia wielofunkcyjne itp.

Całkowita wartość realizowanego pro-
jektu wynosi 424 892,25 zł, w tym do-
finansowanie z UE to kwota 361 158,41 
zł oraz z Budżetu Państwa 21 244,61 zł.
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DWANAŚCIE RAZY NA PODIUM
24 września odbył się pierwszy w sezonie 
treningowym turniej karate Sari Cup w Żo-
rach. Wzięło w nim udział 250 zawodników 
z 28 klubów z całej Polski. Oczywiście nie 
mogło na nim zabraknąć przedstawicieli 
Jastrzębskiego Klubu Kyokushin Karate 
Kumite. Równie oczywistym jest, że za-
wodnicy, jak zwykle, nie zawiedli i na po-
dium stawali aż 12 razy.

W konkurencji kata medale wywalczyli: złoto 
– Marta Nalewajek i Oskar Kozieł (seniorzy), 
srebro – Justyna Brzuska (juniorki) i Magda-
lena Konieczny (kadetki młodsze). Natomiast 
w konkurencji kumite drugie miejsce zajęli: 
Oskar Kozieł (seniorzy), Witold Szweda (ju-
nior młodszy), Antoni Pilarski (kadeci), Jakub 
Stępień (juniorzy). Brązem natomiast mogą 
się pochwalić Natalia Chełstowska (mło-
dziczki), Nikola Leśniewska (juniorki młod-

sze), Piotr Dąbrowski (mastersi) i Igor Orło-
wicz (młodzicy). Sędzią głównym zawodów 
był Shihan Janusz Piórkowski (6 DAN).

tekst: Łukasz Parylak, fotografia: Żaklin Chełstowska

SREBRNI MEDALIŚCI MISTRZOSTW EUROPY
Reprezentanci Polski, absolwenci Akademii 
Talentów Jastrzębskiego Węgla, wywalczyli 
z kadrą U-20 drugie miejsce w turnieju we 
Włoszech. Mateusz Kufka, Kajetan Kubicki, 
Kuba Hawryluk, Dominik Czerny i Jakub Ga-
weł to byli zawodnicy Akademii Talentów. 
W zeszłym roku, czterej pierwsi wymienie-
ni, jeszcze jako adepci AT, zostali mistrzami 
świata w kategorii U-19.

Po niezwykle emocjonującym spotkaniu 
z gospodarzami turnieju, na ich szyjach za-

wisło srebro mistrzostw Europy. W finale 
Włosi prowadzili dwoma setami, ale biało-
-czerwoni zdołali doprowadzić do tie-bre-
aka. W nim lepsi okazali się nasi rywale. Brą-
zowy medal zdobyła reprezentacja Bułgarii.

Kajetan Kubicki został wybrany najlepszym 
rozgrywającym turnieju i znalazł się w „dru-
żynie gwiazd” wybranej przez organizato-
rów. Całej drużynie, a szczególnie "naszym" 
zawodnikom składamy serdeczne gratulacje!

tekst: Łukasz Parylak, fotografia: Jastrzębski Węgiel

FANTASTYCZNY 
POCZĄTEK SEZONU 
PLUSLIGI

– Cele? Niezmiennie są najwyższe – podczas prezentacji zespołu 
zapewnił prezes klubu Adam Gorol. Rozpoczął się kolejny sezon 
siatkarskich zmagań na najwyższym poziomie. Jastrzębski Węgiel 
rywalizował będzie na kilku frontach. Oprócz rodzimej ligi, czeka 
nas również walka o Puchar Polski i uczestnictwo w Lidze Mi-
strzów Europy.

W oficjalnej części prezentacji nie zabrakło przemówień partnerów, 
sponsorów, działaczy i przyjaciół klubu. Były wspomnienia sukce-
sów i snucie ambitnych planów na przyszłość. Słowom uznania 
i podziękowaniom nie było końca, a kibice coraz bardziej niecier-
pliwie wyczekiwali momentu oficjalnej prezentacji naszej drużyny.

Padło mnóstwo ciepłych słów o obchodzącej jubileusz 10-lecia 
Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Projekt kształtujący 
młodych adeptów siatkówki wyróżnia się na tle innych, podob-

nych ośrodków i zdecydowanie jest perłą w koronie jastrzębskiego 
klubu. Po prezentacji młodzież rozegrała pokazowe sety z pierw-
szą drużyną i udowodniła, że wszystkie pochwały nie były przesa-
dą. Jednak zanim to nastąpiło, kibice obejrzeli jeszcze efektowny 
pokaz laserowy. Następnie kibicom przedstawiono wszystkich 
zawodników, nowego trenera i cały sztab szkoleniowy. Kibice 
zgromadzeni w Hali Widowiskowo-Sportowej szczególnie ciepło 
przyjęli świeżo upieczonych wicemistrzów świata – Tomasza For-
nala i Jakuba Popiwczaka.

– Jastrzębianie mają wiele powodów do dumy, ale niewątpliwie jednym 
z największych są ludzie. Ludzie z pasją, utalentowani, zmotywowa-
ni, zaangażowani i z ogromnymi ambicjami. Tylko wtedy jakiś projekt 
może się udać. Za to wszystko chcę podziękować, bo to właśnie ludzie, 
sportowcy, dodają nam energii i wywołują wiele emocji. Dziękuję za 
to, że nam tego dostarczacie – mówiła podczas prezentacji Anna 
Hetman, prezydent miasta.

W momencie zamykania tego wydania naszej gazety, za nami 
są już cztery kolejki PlusLigi. Jastrzębski Węgiel przebrnął przez 
wszystkie mecze bez straty punktu.

W listopadzie rozpocznie się faza grupowa Ligi Mistrzów. Tutaj 
naszymi rywalami będą wicemistrz Niemiec VfB Friedrichshafen, 
mistrz Francji Montpellier Volley UC oraz mistrz Serbii Vojvodina 
NS Seme Nowy Sad.

tekst i fotografie: Łukasz Parylak
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„GRAJĄC Z LEPSZYMI MAM SZANSĘ NA ROZWÓJ”
Futbol stołowy, czyli popularne piłkarzyki, 
to gra zręcznościowa, która wciąż kojarzy 
się głównie z popularną rozrywką spotyka-
ną najczęściej w pubach, choć początkowo 
była... narzędziem służącym do rehabilitacji 
po urazach górnych kończyn. Faktem jest, 
że podstawy są bardzo proste i właściwie 
każdy, już po kilku partiach, jest w stanie 
cieszyć się tą dynamiczną i bardzo emocjo-
nującą grą. Jednak poziom zaawansowany 
osiągają już tylko nieliczni. Opanowanie 
najbardziej skutecznych zagrań wymaga 
tysięcy powtórzeń i żmudnych ćwiczeń. 
Zawodnicy gotowi na takie poświęcenie ry-
walizują w ligach, uczestniczą w turniejach 
i mistrzostwach. Jak to się stało, że do gro-
na medalistów mistrzostw świata dołączyła 
16-letnia jastrzębianka Sybilla Zwierko?

– Sybilla w tym roku zaczęła trenować, grała 
już wcześniej. Ja i mąż gramy w piłkarzyki od 
kiedy pamiętamy. Kiedy córka była młodsza 
to braliśmy ją na różne wyjazdy. W tym roku, 
pod koniec lutego zabraliśmy ją do Krakowa 
na Klubowe Mistrzostwa Polski, choć na po-
czątku wcale nie chciała tam jechać – wy-
jaśnia Karina Zwierko, mama Sybilli. – Był 
potrzebny jeden zawodnik do uzupełnienia 
zespołu, więc tata mnie namówił. Miałam 
stać przy stole, żeby zespół nie dostał kar-
nego punktu za brak juniora. Zaczęło mi się 
podobać i od tamtej pory zaczęłam trenować 

– z uśmiechem zdradzającym, że nie żałuje 
podjętej decyzji dopowiada Sybilla. – Przy 
okazji poznała chłopaka – dodaje Marek 
Zwierko, tata zawodniczki. Michał Lipiński 
to jeden z najlepszych zawodników w Pol-
sce, mistrz świata i partner Sybilli. – Pół 
wakacji spędziliśmy ćwicząc. Umieliśmy się 
zgrać. Ja dobrze bronię, on dobrze atakuje. Te 
mistrzostwa to był pierwszy mój ważny tur-
niej – opowiada Sybilla.

– Tam było 130 stołów, prawie 500 zawod-
ników, ogromna hala. Graliśmy z zespołami 
z Austrii, z Niemiec, z Holandii. Dwa pierwsze 
miejsca zajęli Niemcy, oni w ogóle są najlepsi 
na świecie. Choć prawdę mówiąc niewiele nam 
zabrakło do zakwalifikowania się do finału. Nie 
wykorzystaliśmy wszystkich naszych okazji, 
bywa i tak. Nie zawsze się udaje – przebieg 
mistrzowskiego turnieju w niemieckim St. 
Wendel relacjonuje zdobywczyni trzeciego 
miejsca. Pokazuje efektowny medal. Prze-
ważnie najwyższe miejsca zajmują zespoły 
złożone z samych mężczyzn. Sukces ekipy 
mieszanej jest tym większy i niespodzie-
wany. Na całych mistrzostwach byli jedy-
ną taką parą – No, chłopaki byli zaskoczeni 

– lakonicznie przyznaje moja rozmówczyni. 
– Chłopak, który w singlach zdobył wicemi-
strzostwo, nie umiał Sybilli strzelić gola. Tak 
się zestresował, że drugiego seta wygrali do 
zera – promienieje tata Sybilli.

Rozmawiamy i gramy. Ja na „zielonych”. 
Czym różni się poziom zawodnika turnie-
jowego od zwykłego barowego gracza? 

– Przede wszystkim gra się technicznie. To 
wymaga wielu godzin treningów i częstych 
wyjazdów na turnieje, żeby ogrywać się i cią-
gle czegoś nowego uczyć – tłumaczy Sybil-
la, przy tym jakby od niechcenia posyłając 
w moją bramkę soczysty strzał omijający 
wszystkie linie. Gdyby nie głośny, meta-
liczny dźwięk piłkochwytu, nie zorientował-
bym się co stało się z piłką. Sybilla gra na 
pozycji obrońcy, czyli kontroluje trzech za-
wodników – dwóch obrońców prawą ręką 
i bramkarza lewą. – Gra na obronie wymaga 
ciągłego skupienia, nie ma miejsca na błąd, bo 
na pewnym poziomie prawie zawsze kończy 
się utratą bramki. Drugim moim głównym za-
daniem jest dostarczenie piłki do mojego part-
nera, atakującego. Tu liczy się technika podań 
i oczywiście również perfekcja wyjść, których 
zadaniem jest ominięcie piłkarzyków drużyny 
przeciwnej i strzał. Z obrony również można 
strzelać gole – o czym znowu się przekonuję, 
tym razem czując szarpnięcie nadgarstka, 
kiedy piłka muska mojego bramkarza i mija 
go tuż przy słupku. – Ćwiczymy w ten spo-
sób, że zasłaniamy większość światła bramki 
i celujemy w niewielki jej fragment. Z różnych 
pozycji, w różnych ustawieniach – jakby prze-
czuwając moje pytanie tłumaczy Sybilla.

– Podoba mi się, że rodzice co jakiś czas or-
ganizują u nas turnieje. Zapraszają ludzi, 
w domu jest wtedy około 20 osób, z Krako-
wa, z Warszawy i po prostu gramy – Sybilla 
wymienia kolejne zalety treningów. – Ćwi-
czymy snake shoty, piny, strzały od siebie, do 
siebie, po skosie, strzały przesunięte – wy-
mienia techniki demonstrując niektóre 
przeciwko mnie. Dłonie zaczynają mi się 
pocić i z trudem powstrzymuję moich pla-
stikowych zawodników przed drżeniem. 

– W tej grze trzeba umieć opanować emocje, 
obcy ludzie patrzą na ręce. Czasem jedna 
piłka podkopuje pewność siebie przeciwnika. 

Psychika odgrywa tu znaczną rolę, czasem 
nawet większą niż umiejętności. Moja mama 
jest w naszej rodzinie „psychologiem sporto-
wym”. Zawsze umie doradzić i nas wspiera.

– Jest kilka różnych stołów, każdy jest nieco 
inny. Na jednych łatwiej gra się od band, inne 
są bardziej „techniczne”. – Dla mnie najwy-
godniejszy jest Leonhart. Na nim zaczęłam 
trenować i dobrze się przy nim czuję. To też 
jeden z najbardziej popularnych stołów na 
turniejach – mówi Sybilla. Ich dodatkową 
zaletą jest to, że wszystkie są identyczne, 
co nie jest oczywiste. W przypadku innych 
producentów zdarzają się różnice np. bar-
dziej niż zwykle śliska podłoga, czy inne 
detale, które utrudniają zawodnikom za-
prezentowanie tego, co wytrenowali.

Zdarzają się kontuzje? – Tak, trzy dni przed 
mistrzostwami trenowaliśmy od rana do 
wieczora i naciągnęłam jakiś mięsień czy 
dostałam skurczu – bałam się, że nie będę 
mogła zagrać. Moja mama kiedyś nabawiła 
się kontuzji barku. Przed meczem potrzebna 
jest rozgrzewka – jak to w sporcie. Parę osób 
miało też „łokieć tenisisty”.

Futbol stołowy, oprócz typowo sportowej 
rywalizacji, to też doskonała okazja do spo-
tkań ze znajomymi, odreagowania emocji 
i stresu, świetny sposób na spędzanie czasu. 
Pasja, która cementuje rodzinę jest jednym 
z najcenniejszych doświadczeń – Cieszę się, 
że z rodzicami ciągle gdzieś jeździmy. Tylko gra-
jąc z lepszymi mam szansę na rozwój. W przy-
szłym roku znów chcę wziąć udział w mistrzo-
stwach i jeszcze lepiej się przygotować – moja 
rozmówczyni zdradza swoje plany. Po dro-
dze jeszcze kilka mniejszych lub większych 
turniejów i setki godzin treningów. Nie pozo-
staje mi nic innego, jak w imieniu całej redak-
cji życzyć kolejnych, ogromnych sukcesów.
Rozmawiał Łukasz Parylak, fotografia: Łukasz Parylak
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