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Drodzy mieszkańcy

Nowy rok szkolny 2018/2019 w ja-
strzębskich placówkach rozpoczął się 
niezwykle radośnie. Dla najmłodszych 
mieszkańców – na dobry początek i na 
jubileusz 55-lecia miasta - przygotowa-
liśmy edukacyjne eko niespodzianki. 
Ponad 50 milionów złotych przezna-
czyliśmy w tym roku na modernizację  
i remonty szkół i przedszkoli. Z nowych 
szkół cieszą się uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 14 i Szkoły Pod-
stawowej nr 23. Budynek w Boryni zo-
stał całkowicie zmodernizowany, jest no-
woczesny, ekologiczy i piękny, a nauka w 
takich warunkach jest teraz czystą przy-

jemnością. Europejskie kryteria spełnia 
również budynek przy ul. Szkolnej 5, 
który po 12 latach został zagospodaro-
wany. Niech służy uczniom i nauczycie-
lom jak najdłużej. To tylko przykłady, jak 
systematycznie poprawiamy warunki do 
nauki naszych jastrzębskich dzieci. One 
są naszą przyszłością, a im lepsza eduka-
cja, tym lepsze jutro naszego miasta.

Korzystając z okazji, wszystkim 
uczniom, dyrektorom, nauczycielom, 
pracownikom placówek oświatowych 
oraz rodzicom życzę roku pełnego suk-
cesów i radości. Wszystkiego dobrego.

Bardzo cieszy mnie również fakt, że 
system rowerów miejskich w Jastrzębiu-
-Zdroju rośnie w siłę. JSW S.A. podpisa-
ła umowę z firmą Nextbike Polska i do-
łożyła do naszych kolejne trzy stacje i 30 
rowerów. Obecnie można wypożyczyć 
70 rowerów na siedmiu stacjach. Siadaj-
cie na rowery i do zobaczenia na trasie 
nie tylko żelaznego szlaku rowerowego.

Osoby korzystające z gminnego zasobu 
mieszkaniowego, które z różnych przy-
czyn nie są w stanie regulować należno-
ści, mogą starać się o umorzenie długu. 
W tym celu należy złożyć i podpisać sto-
sowne porozumienie.
- Z wnioskiem takim może wystąpić za-
równo najemca lokalu mieszkalnego, jak i 
osoba, która utraciła do niego tytuł praw-
ny i zajmuje go bezumownie. Umorzenie 
może nastąpić wobec tych osób, które na 
31 grudnia 2017 roku posiadały zadłuże-
nie wobec gminy, uznają jego wysokość na 
dzień zawarcia porozumienia i rozpoczną 
regularne opłacanie czynszu  – wyjaśnia 
Beata Olszok, dyrektor Miejskiego Zarzą-
du Nieruchomości.
Wnioski należy złożyć do końca września 

w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieru-
chomości. Umorzeniu podlegać może 
kwota uznana przez dłużnika i wskazana 
w porozumieniu w wysokości do 60% 
kwoty stanowiącej zaległe zobowiąza-
nie. Osoby składające wniosek do końca 
września mogą skorzystać z umorzenia 
po dokonaniu wpłaty 40% zaległości jed-
norazowo lub maksymalnie w sześciu 
ratach od daty podpisania porozumienia 
z zastrzeżeniem, że ostatnia rata zostanie 
zapłacona do 31 marca 2019 r.
W przypadku dłużników, którzy spłacają 
należności z tytułu poprzednio zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego, umorzenie 
nastąpi po spłacie kwoty określonej w po-
rozumieniu.

Można starać się o uMorzenie długu
Tekst: Katarzyna Wołczańska

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
al. Józefa Piłsudskiego 600
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 85 100
fax 32 47 17 070
e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl 

www.jastrzebie.pl

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00

Sala Obsługi Interesanta:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00

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/

snapchat @Jastrzebiezdroj

bezpłatny miesięcznik informacyjny  
Miasta Jastrzębie-
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edukacja w nowoczesnych szkołach
Tekst: Barbara Więckowska,  fotografie: Łukasz Parylak

Szkoła Podstawowa nr 23 zainaugurowała 
rok szkolny z przytupem. Niepełnospraw-
ni podopieczni placówki wreszcie mogą 
cieszyć się wspaniałymi warunkami do 
nauki. Ich nowa siedziba mieści się teraz 
przy ul. Szkolnej 5. 
Nowoczesne sale lekcyjne, piękne wnę-
trza i świetne wyposażenie ma też zmo-
dernizowana szkoła w sołectwie Borynia. 
Również uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 14 powitali nowy rok w odnowionych 
murach. Budynek przy ulicy Edukacyjnej 
został przebudowany nie do poznania. 
Sale wyposażone zostały w nowe me-
ble, sprzęty i pomoce edukacyjne. Przy 
szkole powstaje ponadto nowa siedziba 
Publicznego Przedszkola nr 10. Inwesty-
cje zostały dofinansowane ze środków 
unijnych. W tym roku na modernizację  
i remonty szkół i przedszkoli miasto prze-
znaczyło ponad 50 milionów złotych.

10 392 uczniów i 2778 przedszkolaków  
rozpoczęło nowy rok szkolny 2018/2019  
w jastrzębskich placówkach. Czekały na nich 
wyremontowane sale i boiska, doposażone pra-
cownie oraz wypoczęta kadra pedagogiczna.  
Tym samym, dzieci i młodzież będą uczyć się  
w komfortowych warunkach. 

Przedsiębiorczość w jastrzębskich szkołach

Miasto Jastrzębie-Zdrój stawia na mło-
dych, rozwija przedsiębiorczość oraz pro-
muje szkolnictwo zawodowe i technicz-
ne. Od tego roku w jastrzębskich szkołach 
średnich i zawodowych realizowany jest 
projekt finansowany ze środków europej-
skich pod nazwą VULCAN kompetencji. 
Ma on na celu rozwijanie kompetencji 
uczniów pod kątem przedsiębiorczości. 
- Młodzi ludzie są bardzo otwarci i ak-
tywni. Dajemy im przestrzeń do tego, by 
rozwijali najważniejszą w dzisiejszych 
czasach z kompetencji – przedsiębior-
czość. Zapraszamy również do rozmów  
i do współdecydowania – tłumaczy Anna 
Hetman, prezydent miasta. Pod koniec 
sierpnia odbyła się w tym temacie deba-
ta z udziałem nauczycieli, dyrektorów, 
uczniów, rodziców, urzędników i rad-

nych. Pokazała ona, że młodzież wie, co 
dla niej jest najważniejsze i jaką pomoc 
chce otrzymać od osób dorosłych, szkoły 
i miasta.

- Dobrze wyposażone pracownie zawodo-
we i kształtowanie przedsiębiorczości są 
gwarancją sukcesu młodych ludzi – zazna-
cza prezydent Anna Hetman.

Tekst: Andrzej Pawłowski,  fotografia: Łukasz Parylak
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Omówienie realizacji zmiany planu za-
gospodarowania przestrzennego było 
głównym tematem posiedzenia Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, 
która odbyła się 20 sierpnia.
Od 2007 r. wpłynęło ponad tysiąc wnio-
sków o zmianę planu. Wnioski osób 
fizycznych dotyczą przede wszystkim 
zwiększenia powierzchni pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. We wrze-
śniu 2017 r. Rada Miasta podjęła uchwałę 
w sprawie przystąpienia do sporządzania 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Jastrzębie-Zdrój. Wykonywane będzie 
ono przez firmę wyłonioną w drodze 
przetargu i powinno być gotowe wiosną 
2020 r. Na podstawie studium zostanie 
opracowany miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego. Gotowy pro-
jekt planu miejscowego wykłada się do 
publicznego wglądu. Podczas wyłożenia 

organizowana jest 
też dyskusja publicz-
na nad przyjętymi  
w nim rozwiązania-
mi. W dalszej kolej-
ności projekt trafia 
pod obrady Rady 
Miasta, która po 
stwierdzeniu, że nie 
narusza on ustaleń 
studium, uchwala 
miejscowy plan zago-
spodarowania prze-
strzennego.
Komisja dyskutowa-
ła również o gospodarowaniu odpadami 
komunalnymi, zwłaszcza o przeznacze-
niu pojemnika na BIO. Przypomnijmy, że 
pojemniki brązowe przeznaczone są na 
odpady ulegające biodegradacji (odpady 
kuchenne) pochodzenia przede wszyst-
kim roślinnego. Mogą też do niego trafić 

 dyskutowano o zMianach w Planie zagosPodarowania

Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: Piotr Kędzierski

koMisja dba o oświatę w Mieście

Komisja Edukacji i Polityki Społecznej  
w obecnej kadencji podejmowała działa-
nia w wielu sprawach dotyczących szkół 
i przedszkoli. W latach 2015-2017 zło-
żono 41 wniosków do prezydenta miasta  
z posiedzeń komisji oraz 66 wniosków do 
budżetu miasta, w których poruszone zo-
stały istotne kwestie dla funkcjonowania 
oświaty. Członkowie Komisji nie tylko 
omawiali tematy na miejscu, ale też od-
byli wiele posiedzeń wyjazdowych, m.in. 
wizytując placówki oświatowe.
- Wiele udało się zrobić. Sytuacja przed-
szkoli i szkół ulega ciągłej poprawie – 
powstało 14 boisk wielofunkcyjnych,  
18 placów zabaw, a budynki są na bieżąco 
remontowane – wyjaśnia przewodnicząca 
komisji Anna Toborowicz. 
Jak mówi, wdrażając reformę oświaty  
w naszym mieście zrobiono wszystko, by 
uspokoić obawy rodziców, dyrektorów 
i nauczycieli. Nie było rewolucyjnych 
zmian – sieć szkół została tak ułożona, że 
wszystkie dzieci mają swobodny dostęp 
do edukacji, młodzież ma możliwość wy-
boru interesujących kierunków kształce-
nia, a żaden nauczyciel nie został zwol-
niony z pracy.
- Priorytetem jest rozwój szkolnictwa tech-

nicznego, zawodo-
wego i branżowego. 
Miasto dba o to, aby 
oferta edukacyjno-
-oświatowa była do-
stosowana do aktu-
alnych potrzeb rynku 
pracy oraz zabiega o 
środki zewnętrzne na 
doposażenie pracow-
ni i kursów kwalifi-
kacyjnych – zaznacza 
Anna Toborowicz. W 
związku z reformą oświaty, komisja zwra-
cała uwagę na konieczność zatrudnienia 
lub zwiększenia wymiaru godzin dla 
nauczycieli i specjalistów udzielających 
pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
dzieciom i młodzieży.
- Obecnie wszystkie przedszkola i niektóre 
szkoły podstawowe zatrudniają logope-
dów, natomiast psycholodzy są zatrud-
nieni jedynie w przedszkolach i szkołach 
specjalnych oraz w szkołach z oddziałami 
integracyjnymi. W tej sytuacji zabezpie-
czenie środków w budżecie miasta na 2019 
rok wydaje się być koniecznością – tłuma-
czy przewodnicząca.
W kręgu zainteresowania Komisji Edu-

Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: Piotr Kędzierski

niewielkie ilości skoszonej trawy bądź 
trawy pochodzącej z pielenia lub pozosta-
łości roślin zielonych. Mycie pojemników 
przez firmę odbierającą odpady odbywa 
się dwa razy w roku, zaś dezynfekcja po 
każdorazowym opróżnieniu pojemnika.

kacji i Polityki Społecznej znaleźli się też 
seniorzy. - Należy dbać o to, aby działal-
ność Uniwersytetu Trzeciego Wieku dalej 
się rozwijała, jak również wspierać finan-
sowo podejmowane przez niego działania 
– podsumowuje przewodnicząca komisji.

SKŁAD KOMISJI

Anna Toborowicz - Przewodnicząca, 
Iwona Rosińska - Zastępca,
Bernadeta Magiera,
Elżbieta Siwiec,
Tadeusz Gorgol.
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38. rocznica PodPisania PorozuMienia jastrzębskiego
Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografie: Piotr Kędzierski, Katarzyna Wołczańska

Odwaga górników walczących z po-
przednim systemem politycznym spra-
wiła, że nazwa naszego miasta wpisała 
się na trwałe w historię polskiej drogi 
do wolności. W tym roku przypada 
38. rocznica podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego – jednego z trzech, po 
Szczecinie i Gdańsku, które otworzyły 
drogę do przemian politycznych i go-
spodarczych.
Tradycyjnie, 3 września, dla upamiętnie-
nia wydarzeń sprzed lat, w kościele pw. 
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościo-
ła została odprawiona msza św. - Nego-
cjowane porozumienia były wprost walką 
o obronę praw człowieka, a zatem czymś, 
czym powinni zajmować się ci, którzy 
człowiekowi służą i do tej służby zostali 
wybrani – podkreślił bp. Marek Szku-
dło. - Wspominamy tych, którzy walczyli 
o godność człowieka. Oni ucierpieli, oni 
się narażali, oni nie robili kariery, nie 
zdobywali popularności, oni służyli społe-

czeństwu, służyli człowiekowi. Być może 
właśnie dziś warto tych ludzi postawić 
na piedestale i pokazać światu – dodał 
biskup.
Kolejnym punktem uroczystości było 
posadzenie „Dębu Wolności” przy 
kościele, a następnie złożono wieńce  
i kwiaty przed pomnikiem Porozumie-
nia Jastrzębskiego przy kopalni Zofiów-
ka.
- Sierpień 1980 roku to wielka historycz-
na chwila, to moment, w którym skru-
szały mury niewoli, które okalały Polskę 
i wiele innych krajów. Ludzie „Sierpnia”, 
ludzie tamtych czasów, byli żołnierza-
mi tej sztafety wolności – przypomniał 
premier Mateusz Morawiecki. I dodał: 
- To właśnie wtedy robotnicy z Jastrzę-
bia-Zdroju, ze Szczecina, z Gdańska  
i z całej Polski powiedzieli światu, co jest 
w naszym narodowym DNA – że kwinte-
sencją polskości są solidarność, godność, 
wolność.

- Kiedy przeciwko komunistycznej wła-
dzy zaprotestowali górnicy, wyrażając so-
lidarność ze strajkującymi na Wybrzeżu, 
stało się jasne, że dni reżimu są już po-
liczone. Strajk w kopalni Manifest Lipco-
wy, tutaj w Jastrzębiu-Zdroju, za którym 
poszły załogi wielu innych śląskich zakła-
dów, to jedno z przełomowych wydarzeń 
polskiego sierpnia - napisał w liście do 
uczestników uroczystości Prezydent RP 
Andrzej Duda.
Odsłonięto też tablicę ku pamięci Tade-
usza Jedynaka, sygnatariusza Porozu-
mienia Jastrzębskiego, a plac przed ko-
palnią nosi teraz jego imię.
- Dla mnie Porozumienie Jastrzębskie 
ma znaczenie szczególne i symboliczne.  
38 lat temu jastrzębianie razem walczyli 
o wolność. Chciałabym, żebyśmy znów 
byli razem dla przyszłości naszych dzieci 
- podsumowuje Anna Hetman, prezy-
dent miasta.
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Nowoczesna sala koncertowa powstanie przy Państwowej Szko-
le Muzycznej I i II stopnia. 6 sierpnia dyrektor placówki, Stani-
sław Śmietana, w obecności zaproszonych gości podpisał umo-
wę z wykonawcą na rozbudowę budynku szkoły o salę koncer-
tową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawę i montaż 
wyposażenia technicznego. Jej wartość wynosi ponad 15 mln zł. 
Inwestycja ma być zakończona w grudniu 2019 roku.
Obiekt wybudowany zostanie na terenie zielonym u zbiegu ulic 
Żeromskiego i Kościuszki. Pomieścić ma na widowni 360 osób. 
Funkcjonalnie nowy budynek będzie składał się z trzech pod-
stawowych stref: sali koncertowej (fotele - 360 osób), przestrze-
ni foyer, zaplecza artystów i pomieszczeń sanitarno-technicz-
nych. Kubatura rozbudowywanej części ma wynosić 15 520,00 
m³, a powierzchnia zabudowy 863 m². Sala dodatkowo zostanie 
wyposażona m.in. w oświetlenie sceniczne, nagłośnienie, sys-
tem projekcji obrazu – wraz z montażem, mikser analogowy, 
procesor efektów, korektor graficzny, studio nagrań, mikrofony, 
reflektory, konsolę oświetleniową, rzutnik multimedialny oraz 
odbiorniki TV LED.

w Mieście Powstanie nowoczesna sala koncertowa

Ponad trzy miesiące prac budowlanych na terenie inwestycji 
JTBS „Daszek” przy ul. Witczaka już za nami. To właśnie tam 
powstaje nowy blok, w którym znajdzie się 27 mieszkań o po-
wierzchni od 50 do 80 m² – w tym dziewięć mieszkań dwupo-
ziomowych. Prace związane z wykonywaniem robót fundamen-
towych oraz zbrojenia i zalewania ścian garażu podziemnego 
zostały już zakończone. Obecnie robotnicy kończą układanie  
i zbrojenie stropu nad garażem w segmencie C. Wykonano rów-
nież izolację termiczną i przeciwwilgociową garażu podziem-
nego i częściowo zasypki z ziemi wokół budynku. Kolejne ty-
godnie upłyną na wykonywaniu stropów garażu podziemnego  
w segmentach B i A oraz wznoszeniu ścian mieszkań z pusta-
ków ceramicznych na poziomie przyziemia segmentu C.

„daszek” Pnie się w górę

Rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji deszczo-
wej na osiedlu Złote Łany. Zostały one podzielone na cztery 
etapy. Roboty prowadzone są od ul. ks. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, następnie ul. Wiejską aż do kanalizacji deszczowej 
znajdującej się na osiedlu. W związku z tym trzeba się liczyć  
z utrudnieniami w ruchu. W pierwszym etapie ruch odbywa się 
wahadłowo, natomiast w kolejnych na czas robót będą zamyka-
ne poszczególne odcinki, a dla kierowców zostaną przygotowa-
ne objazdy.

ruszyła budowa 
kanalizacji deszczowej



7

INWESTYCJE

www.jastrzebie.pl

targowisko z estetycznyM ogrodzenieM
Targowisko będzie miało nowe – inne od wszystkich - ogrodze-
nie. Ogrodzenie gabionowe zostało wykonane na terenie targo-
wiska przy skrzyżowaniu ulic Arki Bożka i Podhalańskiej.
- Miasto planuje przebudowę tego skrzyżowania, na skutek cze-
go poszerzony będzie pas drogowy. W efekcie tego wchodził-
by w aktualny teren targowiska. Dlatego, nie chcąc zostawiać 
wszystkiego na ostatnią chwilę, podjęliśmy rozmowy z najem-
cami 14 kiosków o możliwości przesunięcia tych obiektów bar-
dziej w głąb targowiska. Wyrazili oni zgodę, dzięki czemu mo-
gliśmy już teraz prowadzić prace związane z budową nowego 
ogrodzenia – wyjaśnia Marek Krakowski, dyrektor Jastrzębskie-
go Zakładu Komunalnego.
Nowatorska wizja, opracowana wspólnie z Wydziałem Archi-
tektury jastrzębskiego magistratu, zakładała budowę nowego 
ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką o łącznej długości 
ok. 43 m. Składa się ono z szeregu słupów wypełnionych ozdob-
nymi kamieniami, zwanymi potocznie „kamienną korą”. Najcie-
kawsze są jednak zastosowane zielone ekrany wypełnione pną-
cym się bluszczem. Całość tworzy niezwykle ciekawy, cieszący 
oczy efekt. Prace objęły również wysepki skrzyżowania, gdzie 
wymieniony został kamień oraz ustawiono 19 nowych donic. 
Donice obsadzono ozdobnymi roślinami.

W Parku Zdrojowym ustawione zostały estetyczne tabliczki – 
drogowskazy. Jastrzębski Zakład Komunalny za kwotę 2675 zł 
postawił pięć stylowych piktogramów kierunkowych. Na ta-
bliczkach wypisane są miejsca takie jak Inhalatorium czy Dom 
Zdrojowy. Doskonale wpisują się one w klimat jastrzębskiego 
Parku – w końcu są to piktogramy kierunkowe, które stanowią 
część systemu informacji wizualnej Parku Zdrojowego.

stylowe tabliczki 
w Parku zdrojowyM

„Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest 
twoje.” – m.in. taki cytat Jana Pawła II znalazł się na jednym z ja-
strzębskich przystanków. Inne równie motywujące zdania, takie 
jak na przykad  "Szlachetny człowiek gani sam siebie, przeciętny 
innych" Konfucjusza czy "Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby 
utrzymać równowagę, musisz być w ciągłym ruchu" Alberta 
Einsteina zdobią ponad 100 wiat na terenie całego miasta. Być 
może któryś z cytatów zainspiruje podróżnych, doda im energii 
lub zmotywuje do działania.

cytaty ozdobiły Przystanki
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own otwarty
OWN – to najbardziej rodzinne miejsce 
spotkań i wypoczynku znów tętni ży-
ciem. Tężnia, wodny plac zabaw, park wi-
dokowy z mini sceną i pięknie urządzone 
tereny zielone sprawiają, że to idealna 
przestrzeń rekreacji. Kolorowe, bezpiecz-
ne urządzenia takie jak: gejzery wodne, 
rekiny czy szczypce krabów zainstalo-
wane w wodnym placu zabaw sprawią 
przede wszystkim wielką frajdę najmłod-
szym gościom OWN-u. Park widokowy 
to miejsce z kaskadowo rozrzuconymi 
siedziskami, poniżej którego znajduje się 
plac o nieregularnym kształcie, który peł-
ni rolę mini sceny. Natomiast każdy, kto 
chciałby odetchnąć w solankowym zaci-
szu, może przyjść do tężni. Obiekt moni-
toruje 6 kamer.

Miejsce rekreacji 
dla Psów

W naszym mieście powstało ogrodzone, 
profesjonalne miejsce aktywnego wypo-
czynku dla psów. Znajduje się ono po-
między ulicami Turystyczną i Zieloną. To 
teren rekreacji z prawdziwego zdarzenia, 
gdzie czworonogi mogą przebywać bez 
smyczy i kagańca, swobodnie się wy-
biegać i wyszaleć. Ma on powierzchnię 
2350 m². Strefa dla psów średnich i du-
żych liczy ok. 1496 m², a dla małych ok. 
854 m². Dla czworonogów przygotowano 
urządzenia do zabawy i treningu. Są tu: 
płotki, pochylnie, tory z rurek, słupki do 
slalomu, tunele z rury betonowej oraz 
przeskoki.

reMont Parkingu
Trwa remont parkingu przy ul. Podhalań-
skiej. Zadanie obejmuje wymianę podbu-
dowy i wykonanie nawierzchni z kostki 
brukowej. Po remoncie wydzielonych bę-
dzie tutaj 70 miejsc parkingowych. Koszt 
robót wynosi 265 tys. zł, a prace potrwają 
do końca września.
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więcej stacji rowerowych
Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą korzystać z nowych stacji 
Jastrzębskiego Roweru Miejskiego. Zostały one uruchomio-
ne na terenie Ruchów Zofiówka i Jas-Mos oraz przy Centrum 
Usług Wspólnych. Z trzech nowych stacji mogą korzystać za-
równo pracownicy JSW, jak i pozostali mieszkańcy oraz tury-
ści. Dwukrotnie zwiększyła się również liczba rowerów - dzięki 
JSW Jastrzębski Rower Miejski wzbogacił się aż o 30 dodatko-
wych jednośladów. W sumie liczy on 7 samoobsługowych stacji 
wypożyczeń i 60 rowerów. Jednoślady można wypożyczać i od-
dawać na dowolnej stacji.

Jastrzębski Rower Miejski cieszy się bardzo dużą popularnością. 
Od 1 czerwca w systemie zarejestrowało się niemal 700 osób.  
Z systemu skorzystało również 150 osób, które mają już założo-
ne konto w innym systemie Nextbike. Do tej pory dokonali oni 
łącznie 3000 wypożyczeń.

Zakończono remont części ulicy Szotkowickiej. Prace na 
długości 355 mb o powierzchni 1232 m² pochłonęły blisko 
pół miliona złotych. Zakres robót obejmował m.in. wymia-
nę konstrukcji i podbudowy z ułożeniem nowej nawierzchni 
bitumicznej oraz montaż barier energochłonnych stalowych. 
Roboty prowadzone były od połowy czerwca do połowy 
sierpnia. Inwestycje wykonano przy udziale środków z bu-
dżetu obywatelskiego. 

nowa nawierzchnia  
ul. szotkowickiej

woda w basenie będzie ciePlejsza

Zakończył się montaż instalacji fotowoltaicznej, dzięki któ-
rej basen zaopatrywany jest w prąd ze słońca. Zabudowano 
152 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 35 KWp. Obecnie 
trwają prace związane z modernizacją pompy ciepła, która za 
sprawą nowoczesnych technologii zostanie unowocześniona. 
Prace technologiczne sprawią, że woda w basenie, za pośred-
nictwem wykorzystywania ciepła ze ścieków z oczyszczalni 
„Dolna”, będzie cieplejsza. Dzięki temu w następnych latach 
będzie możliwe wydłużenie czasu użytkowania kąpieliska.



 sukces Misji gosPodarczej w nieMczech

Współpraca z miastami partnerskimi Jastrzę-
bia-Zdroju nabiera nowego, gospodarczego 
charakteru. Wyjazd na pierwszą misję go-
spodarczą do Ibbenbüren w Niemczech 
jest pokłosiem podpisanego w grudniu 
2017 roku listu intencyjnego. Do tej 
pory współpraca pomiędzy miastami 
opierała się na wymianie doświadczeń 
w zarządzaniu samorządem oraz jed-
nostkami kulturalno-oświatowymi.
- Cieszę się, że tworzymy nową platformę 
współpracy. W Ibbenbüren zamykamy 
ostatnią kopalnię i borykamy się z pro-
blemem aktywizacji zawodowej pracow-
ników z sektora górniczego. Mamy po-
mysł na uruchomienie programu, który 
wsparłby naszych mieszkańców w pod-
jęciu nowej działalności gospodarczej. 
Widzimy tutaj szansę na współpracę z Ja-
strzębiem, które ma doświadczenie w ab-
sorbcji pracowników zamykanych kopalń. 
Tym bardziej, że to Jastrzębie zainicjowało 
taką współpracę – mówi Marc Schramey-

er, burmistrz Ibbenbüren.
Podczas spotkania szeroko dyskutowany 
był nie tylko wpływ przemysłu na lokal-
ny rynek pracy, ale i kształcenie dualne, 
które w praktyce wprowadza wizytowa-
na na strefie ekonomicznej firma NFT 

Automatisierungssysteme. - Współpraca 
z niemieckim partnerem jest dla nas stra-
tegiczna z perspektywy naszych planów 
stworzenia centrum edukacji dualnej  
w partnerstwie z Katowicką Specjalną 
Strefą Ekonomiczną. Chcemy zapewnić 
przyszłym inwestorom wyspecjalizowaną 
kadrę pracowniczą. Równie ważna jest 
wymiana naszych doświadczeń z Ibben-
büren z zakresu współpracy samorządu  
z branżą górniczą – podsumowała prezy-
dent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman.
W misji gospodarczej do Ibbenbüren 
uczestniczył przedstawiciel jastrzęb-
skich przedsiębiorców z ramienia Rady 
Biznesu. – Wyjazd oceniam jako bardzo 
owocny. Była to okazja do nawiązania 
bezpośredniego kontaktu z partnerami 
gospodarczymi w Niemczech, ale także 
do promocji jastrzębskich marek – ocenia 
Bartosz Stachurski z jastrzębskiej Rady 
Biznesu.
Kolejne spotkanie tematyczne polskich  
i niemieckich przedsiębiorców jeszcze tej 
jesieni w Jastrzębiu-Zdroju.

Tekst: Izabela Grela,  fotografie: Izabela Grela, Robert Chojecki

szczegółowe inForMacje na JASTRZEBIE.PL

ii Międzynarodowa konFerencja
 PARTNERSTWO PoPrzez GOSPODARKĘ

1 - 2 PaŹdziernika
godz. 10.00
hotel dĄbrówka



ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

• odpady z betonu oraz gruz betonowy
• gruz ceglany
• odpady innych materiałów ceramicznych i elementów  

wyposażenia,  usunięte tynki
• tapety
• okleiny
• odpadowa papa
• materiały izolacyjne
• pozostałe odpady budowlano-rozbiórkowe

SAMODZIELNIE WYTWORZONE ODPADY  
BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE WSTĘPNIE  
SEGREGUJEMY NA:

transport  do PSZOK

ODZYSK ODPADÓW KOMUNALNYCH ZACZYNA SIĘ W NASZYM DOMU

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

Godziny otwarcia 
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

• w okresie letnim (od 1 kwietnia do 30 listopada):
poniedziałek, czwartek od 700 do 1700

wtorek, środa, piątek od 700 do 1500

sobota od 800 do 1200

• w okresie zimowym (od 1 grudnia do 31 marca):
poniedziałek od 1000 do 1700

wtorek, środa, piątek od 700 do 1300

czwartek od 700 do 1500

Lokalizacja: 
ul. Norwida 34 / 44-268  Jastrzębie-Zdrój 

Sołectwo Szeroka w pobliżu Schroniska dla Zwierząt  
i Zakładu Karnego

Odpady powstające  
w wyniku prac prowadzonych  

samodzielnie przez właściciela 
nieruchomości zamieszkałej  
w zabudowie jednorodzinnej,  
a w zabudowie wielorodzinnej 

przez właściciela lub  
użytkownika mieszkania.

Odpady przyjmowane w punkcie  
selektywnego zbierania odpadów  

komunalnych (PSZOK)

Odpady zielone
tj. skoszona trawa, liście  

i drobne gałęzie 

• Za ponadlimitową ilość odpadów należy uiścić 
dodatkową opłatę.

• Za posegregowane odpady remontowo-budowlane 
opłata będzie niższa. 

Uwaga:

Nieruchomość zamieszkała
ilość limitowana 

Odpady budowlane  
i rozbiórkowe stanowiące 

odpady komunalne 

Dostarczane do punktu odpady nie mogą być zanieczysz-
czone innymi odpadami np. szkłem, metalami, tworzy-
wami sztucznymi. W przypadku dostarczenia zanieczysz-
czonych odpadów prowadzący PSZOK ma prawo odmówić 
ich przyjęcia.

Kod 
odpadu

Rodzaj odpadu Przykładowe odpady Cena  
[zł/Mg]

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  
i remontów

zbity gruz betonowy 162,00

17 01 02 Gruz ceglany gruz ceglany, cegły 124,20

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elemen-
tów wyposażenia

odpady ceramiczne, czyli terakota, glazura (w tym resztki, kawałki kafelek po remoncie - 
czyli czyste kafelki), dachówki ceramiczne a także ceramika łazienkowa, kuchenna

129,60

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,  
odpadowych materiałów ceramicznych i elemen-
tów wyposażenia inne niż wymienione 17 01 06

• odpady nieposegregowane, a więc zebrane odpady remontowo – budowlane łącznie 
(gruz betonowy łącznie z ceglanym oraz odpadami ceramicznymi)
• oraz inne odpady takie jak: kafelki zanieczyszczone betonem, klejem - czyli zbite kafelki

167,40

17 01 80 Usunięte tynki, tapety i okleiny itp. tapety, okleiny, a oddzielnie zbite tynki 183,60

17 03 80 Odpadowa papa papa pozbawiona innych elementów pokrycia np. desek 243,00

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 
01 i 17 06 03

styropian budowlany, wełna mineralna, wełna szklana, pianka montażowa 739,80

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demon-
tażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  
i 17 09 03

• odpady nieposegregowane, a więc zebrane odpady remontowo – budowlane łącznie 
(np. gruz betonowy łącznie z cegłą i ceramiką)
• oraz inne odpady takie jak: okna i drzwi, parapety, worki po klejach i cemencie, panele 
ścienne/ podłogowe, gumoleum/ linoleum, rynny plastikowe, rurki, peszle, ondulina, folia 
budowlana / malarska / ogrodowa, drewno budowlane, profile, płyty kartonowo-gipsowe, 
płyty osb, listwy wykończeniowe, kasetony, brodzik z akrylu i ze stali emaliowanej, kabina 
prysznicowa, wanna z akrylu i ze stali emaliowanej

308,88

Koszty przyjęcia w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) ponadlimitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych stanowiących odpad komunalny pochodzących z nieruchomości zamieszkałej wraz z ich zagospodarowaniem

Punkt selektywnego zbierania  
odpadów komunalnych – PSZOK

PSZOK

zagospodarowanie posegregowa-
nych i doczyszczonych odpadów 

– odzysk

utylizacja w wyspecjalizowanych 
zakładach

doczyszczanie i sortowanie  
odpadów w instalacji



Inf. Henryk Turoń

PrzeMysław toMica wyróżniony
 Przez kuratora oświaty

Absolwent Technikum Logistycznego w Jastrzębiu-Zdroju, 
Przemysław Tomica, został wyróżniony przez Śląskiego Kura-
tora Oświaty za osiągnięcia w olimpiadach logistycznych. Jest 
on laureatem: Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej i Ogól-
nopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Zdobycie tytu-
łu laureata turnieju zawodowego potwierdza nie tylko rozległą 
wiedzę i umiejętności w określonej dziedzinie, ale także dowo-
dzi wewnętrznej dojrzałości i determinacji w dążeniu do celu.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po-
łożonego przy ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 100

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 
z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwały Nr III.23.2018 z 

dnia 22 lutego 2018 r.:

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru położonego przy ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 100, w granicach 

określonych w załączniku graficznym. 

 Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego.

 Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejsco-
wego.

 Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa 
Piłsudskiego 60, w terminie do 15 października 2018 r. - osobiście, ustnie do protokołu, drogą pocz-
tową lub w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po-
łożonego przy ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 97

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 
z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwały Nr XIX.136.2017 

z dnia 28 września 2017 r.:

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru położonego przy ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 97, w granicach 

określonych w załączniku graficznym. 

 Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego.

 Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejsco-
wego.

 Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa 
Piłsudskiego 60, w terminie do 15 października 2018 r. - osobiście, ustnie do protokołu, drogą pocz-
tową lub w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.



13www.jastrzebie.pl

KULTURA

Drużyny młodzieżowe oraz skład senio-
rów na sezon 2018/2019 przedstawiły 
się kibicom podczas prezentacji, która 
odbyła się 25 sierpnia w Galerii Zdrój. 
Wydarzenie było nie lada gratką dla fa-
nów hokeja na lodzie. Klub przygotował 
mnóstwo atrakcji dla najmłodszych, jak 

również nieco starszych sympatyków 
JKH. Gościem specjalnym wydarzenia 
był najsłynniejszy polski hokeista – Ma-
riusz Czerkawski, który chętnie pozował 
do zdjęć oraz rozdał dziesiątki autogra-
fów. Nie zabrakło drużynowych kon-
kursów, w których wspólnie udział brali 

hokeiści i kibice. Prezentację uświetniały 
również pokazy taneczne cheerleaderek 
JKH. W trakcie wydarzenia można było 
nabyć karnety na nadchodzący sezon  
w promocyjnej cenie.

Od 20 lat z powodzeniem uczy dzieci  
w Szkole Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 5 jako nauczyciel edu-
kacji wczesnoszkolnej. Beata Łapa, bo o 
niej mowa, to kolejna jastrzębianka, któ-
ra nie boi się wyzwań. Nauczycielka z SP 
nr 5 realizuje się także poza pracą zawo-
dową. A pomocne w tym są góry i rower.
- Góry to moja miłość i niekoniecznie 
muszę po nich biegać. Wędrówki po nich 
dają mi wiele satysfakcji, ale też uczą po-
kory. Dziś jestem dumna z tego, co uda-
ło mi się osiągnąć, bo to jest ciągła praca 
nad sobą. Szczególnie cieszę się ze zdoby-
tej w ubiegłym roku Korony Maratonów 
Polskich. Wolne chwile spędzam z rado-
ścią na rowerze. Lubię jeździć jak ktoś 
mi towarzyszy, ale przychodzi również  

i taki czas, kiedy doceniam samotność, gdy 
moje przemyślenia i decyzje nie są ukie-
runkowane czyjąś opinią – opowiada Be-
ata Łapa.
W tym roku na koncie Beaty jest 2800 
km przejechanych w 29 dni, ponieważ 
postanowiła przejechać dookoła Polskę. 
I to całkiem sama - Podczas rowerowych 
wypraw spotkałam wiele życzliwych osób. 
Gdy padało, zapraszali mnie pod swój 
dach, podając gorącą herbatę i propono-
wali pomoc, gdy widzieli, że mogłaby mi 
się ona przydać. Podarowali miód, mapę 
regionu, uśmiech, przyjazny uścisk dłoni. 
Doradzali, gdzie szukać noclegu, którą 
drogę wybrać, itd. Słuchałam i dziękowa-
łam. Takie sytuacje dodawały energii na 
dalszą drogę – wspomina Beata Łapa.

Pasja nie tylko do nauczania
Tekst: Patrycja Matacz, Fotografia: arch. Beata Łapa

gks jastrzębie Pnie się w górę tabeli

JKH przed sezonem

Tekst: Łukasz Parylak,  fotografia: Piotr Kędzierski

Wydaje się, że beniaminek Fortuna I ligi 
na dobre zaaklimatyzował się na zapleczu 
ekstraklasy. Piłkarze GKS-u Jastrzębie 
zajmują obecnie 7 miejsce w tabeli.
Podopieczni Jarosława Skrobacza najwy-
raźniej wyciągnęli wnioski z początku 
rozgrywek, popełniają znacznie mniej 
błędów w obronie, poprawiła się również 
skuteczność ofensywy. Wyjazdowe zwy-

cięstwo w derbach z GKS-em Katowice 
pokazało całej lidze, że z drużyną z Ja-
strzębia-Zdroju muszą liczyć się wszyst-
kie zespoły w stawce. Gola na wagę zwy-
cięstwa zdobył Krzysztof Gancarczyk.
Piłkarze GieKSy potwierdzili swoją dobrą 
passę w domowym meczu ze spadkowi-
czem z Ekstraklasy – Bruk-Bet Termalicą 
Nieciecza, który to wygrali po emocjonu-

jącej walce 4:2. Dwie bramki dla GKS-u 
zdobył Kamil Adamek, a dwie padły łu-
pem Kamila Szymury, który pokazał, że 
ma stalowe nerwy i pewnie wykorzystał 
sprezentowane przez gości „jedenastki”. 
Było to pierwsze zwycięstwo przy ul. 
Harcerskiej w tym sezonie i jednocześnie 
piąte spotkanie bez porażki.

Tekst: Łukasz Parylak
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„Ostatnie takie trio" to program kabaretowy, w którym kabaret Ani Mru-Mru mierzy się 
z odwiecznymi pytaniami: Jak to? Jak to powiedzieć? Jak to działa? Jak to możliwe? Jak 
to było? Przez ponad 100 minut artyści w sobie tylko znany sposób unikają odpowiedzi 
na wszystkie z tych pytań, jednocześnie bawiąc do łez widzów w każdym wieku. Bilety 
w cenie 50 zł do nabycia Klubie „Kaktus”, kasie kina Centrum, www.kupbilecik.pl oraz 
zakładach pracy.

Data: 22 września, godz. 17.00
Miejsce: kino Centrum

Śmiej się z Ani Mru Mru

Zenek Martyniuk, autor takich hitów jak „Przez twe oczy zielone” czy „Przekorny los”, 
uczci 30-lecie swojej pracy artystycznej wraz z zespołami Power Play, Boys, Skaner oraz 
Top Girls. Podczas koncertu będzie można usłyszeć największe hity disco-polo, porywa-
jące do tańca przeboje i piosenki, które nuci cała Polska. Bilety można nabyć na www.
kulturairozrywka.pl

Data: 14 października, godz. 17.00
Miejsce: hala widowiskowo-sportowa

Muzyczna podróż w biesiadnym klimacie
„Biesiada Narodów” to cykl koncertów, które będą odbywać się w namiocie ustawionym na 
parkingu przed kinem „Centrum”. Codziennie, przez siedem dni publiczność będzie miała 
okazję posłuchać muzyki charakterystycznej dla różnych regionów Polski i świata. Wystą-
pią: „Tyrolia Band”, „Baciary”, „Redlin”, Dimitris Zorbas z zespołem, „Antonio i Marina”, 
„Romansa” oraz Mirek Jędrowski z zespołem

Data: 1-7 października
Miejsce: parking przed kinem Centrum

I Jastrzębski DogTrekking
Trasa marszu/biegu to do wyboru 5 lub 10 km przez las Kyndra. Uczestnicy otrzy-
mają pakiety startowe, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Będą też 
m.in. pokazy psich sztuczek i udzielania pierwszej pomocy psu, bezpłatne pora-
dy behawiorystów i zawodowych treserów. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata 
10 zł na konto jastrzębskiego schroniska dla zwierząt oraz przesłanie e-maila 
zgłoszeniowego na adres: treserpsow@tropdogrzybka.pl. Szczegóły: www.trop-
dogrzybka.pl, facebook.com/tropdogrzybka lub pod nr tel. 886 455 733.

Data: 23 września, godz. 9.30
Miejsce: parking naprzeciw dworca przy ul. Podhalańskiej

Jastrzębska 10
Kolejna edycja biegowego święta w na-
szym mieście. Zawodnicy pokonają dwie 
pętle w centrum Jastrzębia-Zdroju. Przed 
główną rywalizacją na dystansie 10 km, 
na krótszych dystansach zmierzą się naj-
młodsi w biegu Małego Jastrząbka.

Data: 15 września, godz. 18.00
Miejsce: hala widowiskowo-sportowa

„Akcja-segregacja!” – pod takim hasłem 
organizowana jest tegoroczna akcja 
sprzątania świata. To dobra okazja, by 
przypomnieć sobie, jak ważna jest dba-
łość o środowisko naturalne. Pomogą 
w tym aktorzy Teatru Kultureska, który 
zagra spektakl „Mapa Marzeń”. Bezpłat-
ne wejściówki dostępne są w kasie kina 
Centrum.

Data: 29 września, godz. 11.00 i 13.00
Miejsce: kino Centrum

Spektakl ekologiczny
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Mieszkańcy dziękujĄ za Plony

Jak co roku przełom sierpnia i września 
to czas na podsumowanie zbiorów, a co 
za tym idzie organizację dożynek. - Świę-
to plonów pokazuje, że choć przez wielu 
jesteśmy postrzegani jako miasto górni-
cze, wciąż pamiętamy o swoich korze-
niach. Kontynuujemy tradycje naszych 
przodków, dziękując za plony zrodzone 
na naszej, jastrzębskiej ziemi – mówi pre-
zydent miasta Anna Hetman. 26 sierp-
nia świętowały sołectwa: Moszczenica  
i Szeroka oraz os. Jastrzębie Górne i Dol-
ne, a 2 września swoje imprezy przygoto-
wały sołectwa: Borynia i Skrzeczkowice, 
Bzie oraz Ruptawa-Cisówka. W każdej 
z dzielnic mieszkańcy licznie przybyli 
celebrować święto plonów. Gospodarze 
uroczystości dzielili bochny chleba upie-
czone z tegorocznego ziarna, a przybyli 
goście z chęcią kosztowali lokalnych spe-
cjałów oraz świetnie bawili się podczas 
części artystycznej. Wiele atrakcji przy-
gotowano też dla dzieci. Były zjeżdżalnie, 
zamki, dmuchańce oraz inne zabawy.
Swoje święto mieli także działkowcy  
z Rodzinnych Ogrodów Działkowych, 
wchodzących w skład oddziału Śląskiego. 
Bez ogródków wielu mieszkańców Ja-
strzębia-Zdroju nie wyobraża sobie życia.  
W mieście mamy 18 ogrodów, zrzeszo-
nych w Polskim Związku Działkowców, 
które tworzy 2947 działek. Ich powierzch-
nia wynosi 108,5 ha. Największe skupiska 
ogrodów są przy ul. Korfantego, a pozo-
stałe znajdują się m.in. przy ul.: Cieszyń-
skiej, Jagiełły, Stodoły, Połomskiej czy 
Wschodniej. Dożynki delegatury okręgo-
wej odbyły się 31 sierpnia w Raciborzu. 
Tutaj tytuł ogrodów roku 2018 otrzymały: 
„Nagietek” i „Barbórka”.

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Łukasz Parylak



Były tORy, Są ścieżKi ROweROwe
Tekst: Katarzyna Wołczańska, podkład mapowy: Euro Pilot sp. z o.o.

Niegdyś jeździły tędy pociągi, teraz jeżdżą 
rowerzyści. Śladem dawnego torowiska 
budowana jest niezwykła trasa łącząca 
Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, 
Karwinę i Petrovice. Obecnie w naszym 
mieście, w ramach zadania pod 
nazwą „Żelazny szlak rowero-
wy”, zrealizowany został odcinek  
o długości 995 m. W drugim eta-
pie wybudowana zostanie ścież-
ka licząca ponad 8,35 km. Nowa 
infrastruktura rowerowa w gra-
nicach naszego miasta przebie-
gać będzie po nieczynnej linii kolejowej  
z Moszczenicy do Zebrzydowic. Wybudo-
wana zostanie ona w ramach projektu „Ro-
werem po żelaznym szlaku”, na realizację 
którego nasze miasto pozyskało 8,7 mln 

zł unijnego dofinansowania. Tak powsta-
nie pętla rowerowa po byłych torach ko-
lejowych o długości ponad 29 km, łącząca 
Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, 
Piotrowice k. Karwiny i Karwinę. Po pod-

pisaniu umowy o dofinansowanie, zosta-
nie ogłoszony przetarg. Nowa trasa ułatwi 
rowerową komunikację w rejonie pograni-
cza oraz zwiedzanie i poznawanie regionu 
naszych południowych sąsiadów. Warto 

podkreślić, że Jastrzębie-Zdrój z każdym 
rokiem staje się coraz bardziej przyjazne 
rowerzystom. To ważne, bo rower – nie 
tylko ten miejski - sprawdza się tam, gdzie 
korzystanie z niego jest wygodne i stanowi 

realną alternatywę dla samochodu.  
22 września miłośnicy dwóch kó-
łek będą mogli wziąć udział w Raj-
dzie Rowerowym, którego trasa 
będzie prowadziła m.in. Żelaznym 
Szlakiem Rowerowym. Odbędzie 
się również konkurs na najcie-
kawsze przebranie (rowerzysta + 

rower). Rajd wystartuje sprzed hali wido-
wiskowo-sportowej o godz. 9.30. Zapisać 
można się w MOSiRze, a wpisowe wynosi 
10 zł dla dzieci i młodzieży do 19 lat, na-
tomiast 15 zł dla pozostałych uczestników.

 Powstanie pętla rowerowa po byłych torach 
kolejowych o długości ponad 29 km, łącząca 

Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, 
Piotrowice k. Karwiny i Karwinę

Projekt „Rowerem po żelaznym szlaku” został dofinansowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 
na lata 2014-2020, wdrażanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


