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w tym numerze gazety chciałabym zwró-
cić Państwa uwagę na dwie kwestie.

Pierwszą z nich jest sport. Temat ten był 
szeroko omawiany na ostatniej sesji Rady 
Miasta. Stało się tak z dwóch przyczyn. Po 
pierwsze, ze względu na inicjatywę budo-
wy stadionu. Chciałabym Państwa zapew-
nić, że w pełni ją popieram. Równocześnie 
jednak, jako odpowiedzialny gospodarz, 
myśląc o tej inwestycji, muszę brać pod 
uwagę wszystkie czynniki z nią związane 
– zwłaszcza te finansowe. Niestety, nasz 
budżet jest zbyt mały, byśmy jako miasto 
mogli samodzielnie wybudować obiekt, 
który łączyłby potrzeby nie tylko profe-
sjonalnych jastrzębskich sportowców, ale 
też nas: kibiców i mieszkańców. Dlatego 
też obiecuję Państwu, że dołożę wszelkich 
starań, by pozyskać dofinansowanie do tej 
inwestycji. Wsparcie zewnętrzne jest wła-
ściwie koniecznym warunkiem, by móc 
myśleć o budowie nowego stadionu na 
terenie Jastrzębia-Zdroju.

Jednocześnie, chciałabym Państwu jesz-
cze raz przekazać, iż w ostatnich sześciu 
latach kwoty dofinansowania dla klu-
bów sportowych zwiększyliśmy niemal 
8-krotnie: z niespełna pół miliona do pra-
wie 4 milionów rocznie. To duży zastrzyk 
gotówki, biorąc pod uwagę kondycję fi-
nansową miasta. Jeśli chcemy, by Jastrzę-
bie-Zdrój rozwijało się w sposób zrów-

noważony, musimy wspierać wszystkie 
dziedziny życia, nie faworyzując żadnej 
z nich. Do tego właśnie chcę dążyć jako 
prezydent miasta.

Drugim tematem, na który chcę zwrócić 
uwagę, są nasze inicjatywy w zakresie 
gospodarki. Już za miesiąc będziemy go-
spodarzami niezwykle ważnej konferen-
cji. Jej gościem honorowym będzie profe-
sor Jerzy Buzek. Zachęcam też Państwa 
do aktywnego włączenia się do naszego 
projektu Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy 
– o tym, na czym on polega, przeczytacie 
w najnowszym wydaniu gazety. Projekt 
ten jest realizowany już od dwóch lat, nie-
mniej jednak stawiamy przed nim nowe 
cele, do których należy między innymi in-
tegracja środowiska przedsiębiorców.

Serdecznie gratuluję również Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej wyróżnienia, które 
ostatnio otrzymali jego pracownicy. To 
kolejny dowód na to, jak bardzo są za-
angażowani i jak pragną działać na rzecz 
Jastrzębia. W tym miejscu chciałabym do-
dać, że OPS prowadzi właśnie nabór do 
naszego nowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Drodzy mieszkańcy,

WAŻNE ROCZNICE 
I APEL POLEGŁYCH
17 września, w rocznicę sowieckiej agresji 
na Polskę, jastrzębianie obchodzili Dzień 
Sybiraka. Główne uroczystości miały 
miejsce na cmentarzu komunalnym.
Wartę honorową przy symbolicznym 
grobie poświęconym obrońcom ojczyzny 
w czasie II wojny światowej oraz Sybira-
kom i pomordowanym w Katyniu i łagrach 
sowieckich pełnili między innymi żołnierze 
34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Po-
wietrznej w Bytomiu, harcerze, policjanci 
i funkcjonariusze straży granicznej.
Ważnym punktem programu była minu-
ta ciszy za ofiary II wojny światowej oraz 
apel poległych odczytany przez oficera 
Dywizjonu. Następnie kompania oddała 
salwę honorową.
Kwiaty i znicze przed symbolicznym gro-
bem złożyli parlamentarzyści, przedsta-
wiciele władz miasta, służb munduro-
wych, zakładów pracy oraz kombatanci 
i członkowie Związku Sybiraków.
W drugiej części uroczystości, która odby-
ła się w Domu Zdrojowym, prezes Związ-
ku Sybiraków - Koła w Jastrzębiu-Zdroju, 
Ryszard Czernecki, dokonał dekoracji 
sztandaru 34. Dywizjonu Rakietowego 
Obrony Powietrznej w Bytomiu Odznaką 
Honorową Sybiraka. Odznaczenie otrzy-
mała również Wojskowa Komenda Uzu-
pełnień w Rybniku oraz osoby szczegól-
nie zasłużone dla Koła Jastrzębie-Zdrój.

tekst: Łukasz Parylak
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Nakłady finansowe, jakie miasto prze-
znacza na sport, stale rosną – w tym roku 
o prawie 20%. Można się było o tym prze-
konać podczas XV zwyczajnej sesji Rady 
Miasta, zwołanej na 26 września. Z okazji 
do zabrania głosu w sprawie jastrzęb-
skiego sportu skorzystali zarówno prezesi 
najważniejszych klubów, jak i przedsta-
wiciele władz miasta. Przegłosowano 
również uchwałę intencyjną o budowie 
nowego stadionu.

Prezydent Anna Hetman podkreślała, że 
dialog między różnymi sportowymi środo-
wiskami jest niezmiernie istotny: – Sport to 
dziedzina, z którą każdy się spotyka – czy to 
jako kibic, czy to jako uczestnik. W oczywisty 
sposób wzbudza wiele emocji. To dobrze, bo 
pozytywne emocje pomagają w budowaniu 
lokalnych społeczności. – zaznaczała. 

W swoim przemówieniu prezydent pod-
kreślała również, że pod względem wy-
datków na sport nie można porówny-
wać takiego miasta jak Jastrzębie-Zdrój 
do Katowic czy Tych. Fundusze te mu-
szą być proporcjonalne do całego bu-
dżetu. A ten, niestety, jest ograniczony. 
Mimo tego – jak tłumaczyła naczelnicz-
ka Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, 
Ewa Gutowska – kwoty, które trafiają 
do sportowców z miejskiego budżetu 
stale rosną. W bieżącym roku na ten cel 
zaplanowano 3 579 999,66 zł, podczas 
gdy w roku ubiegłym 2 990 000,00. 
W porównaniu do roku 2013 wydatki 
te wzrosły prawie 8-krotnie. Podob-
nie jest z dotacjami na szkolenie dzieci 
i młodzieży – miasto przeznaczyło na 
nie w tym roku o 18% więcej niż w ubie-
głym, a w stosunku do roku 2013, na-
kłady na kształcenie młodych sportow-
ców wzrosły o pół miliona złotych.

Podczas sesji jednogłośnie przyjęto 
uchwałę o tym, by przystąpić do oce-
ny możliwości budowy ośrodka trenin-
gowego z nowym stadionem miejskim.  
– Każdy chciałby, żeby taki obiekt powstał. 
Ja również. Miasto powinno mieć nowy sta-
dion. – mówiła prezydent Anna Hetman. 
Nie oznacza to jednak, że już za chwilę 
jastrzębianie będą mogli cieszyć się nim. 
Zarówno prezydent miasta, Anna Hetman, 
jak i przewodniczący Rady Miasta, Piotr 
Szereda, podkreślali, że do realizacji tego 
projektu droga jest jeszcze daleka. Jest to 
inwestycja wieloletnia, a jej koszt może 
pochłonąć nawet 150 milionów złotych. 

tekst: Barbara Englender

SESJA RADY NA SPORTOWO
UDZIAŁ PROCENTOWY KLUBÓW W DOTACJACH  

NA ROZWÓJ SPORTU W LATACH 2013-2019

DOTACJE - SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DOTACJE NA ROZWÓJ SPORTU - WSZYSTKIE KLUBY

fot. Barbara Englender
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DOFINANSOWANIE  
NA PRZEBUDOWĘ  
UL. CHLEBOWEJ
Ponad 3 mln zł dofinansowania pozyskało nasze miasto na 
przebudowę i rozbudowę ulicy Chlebowej. Pieniądze pocho-
dzą ze środków funduszu dróg samorządowych - wojewódz-
two śląskie.

– Wartość całego zadania oszacowana została na ponad 6 mln zł, 
dlatego cieszy fakt, że to przedsięwzięcie będziemy mogli realizo-
wać ze znacznym udziałem środków zewnętrznych – podkreśla 
Roman Foksowicz, zastępca prezydenta miasta.

Przebudowany i rozbudowany zostanie ponad 720-metrowy 
odcinek ulicy Chlebowej od skrzyżowania z ulicą Jagiełły. Wkrót-
ce zostanie ogłoszony przetarg i po wyłonieniu wykonawcy bę-
dzie można przystąpić do prac w terenie.

tekst: Katarzyna Wołczańska

fot. Łukasz Parylak

W Jastrzębiu-Zdroju w tej chwili remontowane są dwa wia-
dukty: przy ulicy Ździebły i Wyzwolenia. W przypadku tego 
pierwszego wykonawca jest na etapie budowy przepustu, by 
tamtędy mogły przebiegać trasy rowerowe. Z kolei na uli-
cy Wyzwolenia przepust jest już gotowy. Trwa wykonywanie 
podbudowy pod drogę. Obie inwestycje przebiegają zgodnie 
z planem. Ich wykonawcami są: „Ryś” S.C. Robert Ryś, Jerzy 
Ryś (wiadukt na ul. Ździebły) oraz firma „BUD-ROL” Bogusław 
Reclik (wiadukt na ul. Wyzwolenia).

A co z wiaduktem na Piłsudskiego? – Chcemy pozyskać finanso-
wanie na tę inwestycję ze źródeł zewnętrznych. Wiadomo już, że 
Jastrzębska Spółka Węglowa dołoży się do budowy wiaduktu, po-
nieważ ekspertyzy wykazały, że działalność górnicza ma wpływ na 
jego stan techniczny. Poza tym miasto w terminie złożyło wniosek 
o dofinansowanie tego  zadania ze środków funduszu dróg samo-
rządowych – województwo śląskie. Na razie nie wiadomo, kiedy 
nastąpi jego rozstrzygnięcie. Zawsze warto ubiegać się najpierw 
o finansowanie zewnętrzne, zanim sięgnie się do budżetu miasta 
–mówi prezydent Anna Hetman.

tekst: Barbara Englender

REMONTY WIADUKTÓW

RONDO NA 
BOŻEJ GÓRZE 
PRAWEJ
Od dłuższego już czasu mieszkańcy osie-
dla Boża Góra Prawa czekali na budowę 
przystanku autobusowego. Dzięki tej 
inwestycji powstanie tam nie tylko za-
toczka autobusowa, ale także minirondo, 
które usprawni możliwość zawracania 
autobusów w tym rejonie. Rondo na 
Bożej Górze Prawej to przykład inwe-
stycji opartej na współpracy pomiędzy 
miastem a spółdzielnią GSBM. Koszt bu-
dowy, poniesiony z miejskiego budżetu, 
wynosi 600 tysięcy złotych. Spółdziel-
nia – w ramach swojego budżetu – ma 
dodatkowo wykonać dla mieszkańców 
osiedla miejsca postojowe. Wykonawcą 
inwestycji jest Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Drogowego Sp. z o.o.

tekst: Barbara Englender

fot. Łukasz Parylak

fot. Wiktoria Knesz

fot. Wiktoria Knesz
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NOWE DROGI NA MOSZCZENICY
Na ulicach Moszczenickiej i Towarowej od-
bywa się gruntowny remont. W przypadku 
obu ulic wykonane na nowo zostaną za-
równo nawierzchnie, jak i podbudowa dróg. 
Przeprowadzone zostanie korytowanie, 
profilowanie oraz zagęszczanie podłoża. 
Dodatkowo, na ulicy Moszczenickiej wyko-
nane będą utwardzenia poboczy oraz ułoże-
nie przepustów. Na Moszczenickiej remont 

obejmuje 341 metrów bieżących, zaś na 
Towarowej – 190 metrów. Prace obejmują 
także rejon ronda, a ściślej jego skarpy, któ-
ra zostanie umocniona płytami ażurowymi. 
Wzdłuż ulicy Moszczenickiej pojawią się 
nowe słupy oświetleniowe.

Inwestycję prowadzi firma EUROVIA POL-
SKA S.A., która zaoferowała realizację 
zamówienia za kwotę blisko 2 milionów 

złotych. Zakończenie prac planowane jest 
do końca listopada. Ulice prowadzą do te-
renów inwestycyjnych na obszarze byłej 
KWK Moszczenica. Po ukończeniu obecnie 
realizowanej inwestycji kolejnymi drogami 
skomunikowane będą ze sobą ulica Armii 
Krajowej z ulicą Chlebową oraz Wyzwole-
nia z ulicą Jagiełły. 

tekst: Wiktoria Knesz

fot. Piotr Kędzierski

fot. Łukasz Parylak

Obecnie roboty skupiają się na wy-
mianie płyty fontannowej. Trwa wy-
kładanie granitu i kostek. Zakończona 
jest już budowa placu wypoczynkowe-
go, znajdującego się tuż obok Domu 
Zdrojowego. Od nowa projektowana 

jest muszla koncertowa. Wszystko to 
odbywa się pod nadzorem konserwa-
tora zabytków. Miasto stara się także 
na dofinansowanie przebudowy pobli-
skiego parkingu.

tekst: Barbara Englender

W PARKU 
ZDROJOWYM 
TRWA 
MODERNIZACJA
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NOWY  
SKATE PARK JUŻ 

DOSTĘPNY!

SIŁOWNIA 
PLENEROWA 

I PLAC ZABAW

Rolkarze i deskorolkarze z Jastrzębia mogą mieć powody do zadowolenia. Ska-
te park przy ulicy Turystycznej zyskał nowe oblicze. 

Teren został niemal całkowicie przearanżowany. – Przeszkody, które teraz 
zbudowaliśmy, mają mniejszy stopień trudności, niż wcześniej. Chcieliśmy wypo-
środkować między oczekiwaniami dorosłych osób, korzystających ze skate parku, 
a dzieci – powiedział Michał Szelong, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

Nowy skate park kosztował około 485 tysięcy złotych, czyli mniej niż począt-
kowo zakładał kosztorys. 

tekst: Barbara Englender

Każdego, kto ma ochotę potrenować na świeżym powietrzu na 
orbitreku, rowerku, stepperze czy wioślarzu zapraszamy na ul. 
Gagarina. To tutaj została oddana do użytku kolejna w naszym 
mieście siłownia pod chmurką.

Sprzęt został tak dobrany, żeby można było ćwiczyć wszystkie 
partie mięśniowe. Są tu nie tylko urządzenia siłowe, ale również 
rekreacyjne. Na placu siłowni umieszczono: orbitrek, wyciąg 
górny, rowerek, wioślarz, wypychacz, ławeczkę, prostownik 
pleców i stepper.

Mali mieszkańcy mogą natomiast aktywnie spędzać czas na 
placu zabaw. Ten ma nawierzchnię z mat przerostowych i wy-
posażony jest w linarium, ślizgawkę z domkiem i huśtawkę.

Oprócz tego przy ul. Gagarina można pograć w szachy i chiń-
czyka na specjalnie przystosowanych do tego celu stołach.

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów miejskich – budo-
wy siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw przy 
ul. Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju” otrzymało dofinasowanie 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwo-
ju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze 
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 
2019. Kwota dofinasowania wynosi 50 000 zł, natomiast koszt 
całego zadania to 280 000 zł.

tekst: Katarzyna Wołczańska

fot. Wiktoria Knesz

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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SZKOŁY ZYSKAŁY 
NOWOCZESNE 

PRACOWNIE
Nowoczesnymi, w pełni wyposażonymi pracownia-
mi zawodowymi mogą się pochwalić Zespoły Szkół 
Nr 2, 6 i 9. Powstały one w ramach projektu „Profe-
sjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju 2”. Na jego 
realizację nasze miasto pozyskało prawie 890 tys. 
zł unijnego dofinansowania.

Podjęte w ramach projektu działania mają przede 
wszystkim uatrakcyjnić i podnieść jakość ofer-
ty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe, a co za tym idzie jak najlepiej 
przygotować uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W Zespołach Szkół Nr 2 i 9 powstały nowoczesne 
pracownie gastronomiczne dla przyszłych kucharzy. 

Wyposażono je m.in. w patelnie elektryczne, piece 
konwekcyjno-parowe, grille elektryczne, zestawy 
garnków, piece do gotowania sous vide, frytownice, 
czy kuchenki elektryczne.

Natomiast Zespół Szkół nr 6 może pochwalić się 
pracownią analityczną. To tutaj uczniowie mają do 
dyspozycji spektrofotometr, służący do wykonywa-
nia precyzyjnych pomiarów analitycznych oraz urzą-
dzenia pomiarowe i optyczne.

Obecnie trwają prace związane z wyposażaniem 
pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Nr 6 
oraz pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Nr 2.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Jest pomysł na zagospodarowanie terenu przy 
ulicy 11 Listopada, gdzie znajduje się Zespół 
Szkół nr 9. Może tam powstać nowoczesne 
przedszkole: z rozbudowanym placem rozryw-
kowo-edukacyjnym oraz parkingiem. 

Przypomnijmy: podczas prac budowlanych, pro-
wadzonych przy remoncie szkoły specjalnej, 
okazało się, że fundamenty są w znacznie gor-
szym stanie technicznym, niż się spodziewano. 
W związku z tym prace remontowe nie mogły 
być kontynuowane. Zadecydowano o przenie-
sieniu szkoły na ulicę Kaszubską. – Na miejscu 
przeniesionej szkoły planujemy zlokalizować duże 
przedszkole, które zaspokoiłoby potrzeby miesz-
kańców dzielnicy Zdrój oraz pozostałych jastrzę-
bian. Funkcjonujące obecnie w tym rejonie dwa 
przedszkola wymagają modernizacji. Uznaliśmy, że 
lepiej będzie wykonać nowy obiekt – wyjaśnia pre-
zydent miasta, Anna Hetman.

tekst: Barbara Englender

Wykonawca inwestycji kończy właśnie ostatni strop budynku. Wszyst-
kie roboty idą zgodnie z planem. Już za chwilę będziemy mogli uznać, że 
inwestycja jest na etapie stanu surowego zamkniętego. A to oznacza, 
że w zimie robotnicy rozpoczną wykonywanie prac wewnętrznych: in-
stalacji i wykończenia wnętrza. Równocześnie, w Szkole Podstawowej 
nr 1 trwa budowa kotłowni. tekst: Barbara Englender

Trwa gruntowny remont Szkoły 
Podstawowej nr 17. Na ten cel 
zostało przeznaczonych 18 mi-
lionów złotych. Już widać wyraź-
ny postęp robót. Dach nad salą 
gimnastyczną został już właści-
wie wyremontowany. Powstała 
na nim instalacja fotowoltaicz-
na. Wykonawca inwestycji koń-
czy roboty w pomieszczeniach 
podpiwniczonych. Zakończona 
jest także przebudowa poszycia 
dachowego. 

tekst: Barbara Englender

fot. archiwum szkoły

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak fot. Łukasz Parylak

TRWA BUDOWA 
NOWEGO 
PRZEDSZKOLA

CO Z TĄ SZKOŁĄ? 

REMONT SP 17

fot. Łukasz Parylak
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WEŹ UDZIAŁ  
W III KONFERENCJI 
GOSPODARCZEJ
„Od tradycji do innowacji. Transformacja gospodarcza gmin 
górniczych” – to hasło trzeciej edycji konferencji gospodarczej, 
która 18 listopada odbędzie się w Jastrzębiu-Zdroju.
Do udziału w niej prezydent miasta Anna 
Hetman zaprasza przedstawicieli samo-
rządów i środowisk biznesowych. Spo-
tkanie zorganizowane zostanie w Hotelu 
Dąbrówka. Konferencja będzie poświę-
cona zmianom w ustawie o wspieraniu 
inwestycji, promocji gospodarczej, roz-
woju przedsiębiorczości, innowacyjne-
mu wykorzystaniu węgla kamiennego, 
działaniom Katowickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej, a także wyzwaniom 
stojącym przed samorządami gmin 
górniczych w związku z koniecznością 
rozwoju alternatywnych dla przemysłu 
ciężkiego sektorów gospodarki. W trak-
cie spotkania zostaną wręczone Nagrody 
Gospodarcze Prezydenta Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój edycja 2019.

Warsztaty będą związane z możliwościa-
mi rozwoju swojej firmy oferowanymi 
przez ogólnopolski program Polskich Mo-
stów Technologicznych oraz wynikający-
mi z udziału w Wystawie Światowej EXPO 

w Dubaju w 2020 roku. W trakcie spotka-
nia przedsiębiorcy poznają korzyści zwią-
zane ze zrzeszaniem się w samorządach 
gospodarczych – Konfederacji „Lewiatan” 
i Izbie Gospodarczej – Wodzisław Śląski.

Prelegentami spotkania będą przedsta-
wiciele samorządów związanych z prze-
mysłem wydobywczym, Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A., Polskiej Agencji Inwesty-
cji i Handlu S.A., Jastrzębskiej Spółki Wę-
glowej S.A., Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, Śląskiego Związku Praco-
dawców „Lewiatan” oraz Izby Gospodar-
czej - Wodzisław Śląski. Gościem hono-
rowym konferencji będzie profesor Jerzy 
Buzek – Przewodniczący Europejskiego 
Forum Energii.

Szczegółowych informacji udziela Wy-
dział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwe-
stora Urzędu Miasta, tel.: +32 47 85 146, 
email.: inwestor@um.jastrzebie.pl

tekst: Agnieszka Pabich
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PRZYSTĄP DO 
PROGRAMU 
JASTRZĘBSKA KARTA 
PRZEDSIĘBIORCY
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do udzia-
łu w zainicjowanym przez prezydenta miasta pro-
gramie Jastrzębskiej Karty Przedsiębiorcy, jednego 
z narzędzi sprzyjających prowadzaniu biznesu w Ja-
strzębiu-Zdroju. 

Głównym celem programu jest zmniejszenie barier 
w prowadzeniu biznesu oraz zachęcenie osób do po-
dejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Partnerzy programu mają zapewnioną bezpłatną pro-
mocję na stronach internetowych Jastrzębskiej Karty 
Przedsiębiorcy, co jest realną szansą na zwiększanie 
liczby klientów, a przede wszystkim stwarza możliwo-
ści nawiązania współpracy z innymi firmami. 

Uczestnik, którym może zostać każdy, kto nie dłużej 
niż dwa lata prowadzi działalność gospodarczą w Ja-
strzębiu-Zdroju, przystępując do programu ma moż-
liwość skorzystania ze zniżek i udogodnień oferowa-
nych przez partnerów programu - przedsiębiorców, 
instytucje otoczenia biznesu lub podmioty admini-
stracji publicznej. Aby zostać uczestnikiem i partne-
rem wystarczy wypełnić odpowiedni formularz zgło-
szeniowy i złożyć go w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Jastrzębiu-Zdroju. Partnerzy poza formularzem 
zobligowani są do podpisania porozumienia. Program 
realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Ja-
strzębiu-Zdroju.

Szczegółowych informacji o programie udzielają:

• Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju,  
ul. Pszczyńska 134, pok. 11, tel. 32 4752835; 

• Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Strate-
gii, Rozwoju i Obsługi Inwestora, p. 102 A, tel. 32 
4785181, adres mailowy: inwestor@um.jastrzebie.pl.

tekst: Agnieszka Pabich

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
WSPIERA 
RZEMIEŚLNIKÓW

Urząd Miasta rozpoczyna program skierowany do rzemieśl-
ników w Jastrzębiu-Zdroju. Głównym celem projektu jest 
promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności 
rzemieślniczych oraz rozpropagowanie szkolnictwa zawo-
dowego jako atrakcyjnej i przyszłościowej alternatywy dla 
szkolnictwa ogólnokształcącego.

Zamierzeniem realizowanych działań jest wzrost zaintereso-
wania jastrzębian produktami i usługami warsztatów i zakła-
dów rzemieślniczych, zahamowanie wypierania tego sektora 
z życia gospodarczego miasta oraz przedstawienie środowisk 
rzemieślników jako prężnie działających przedsiębiorców, two-
rzących gospodarkę Jastrzębia-Zdroju. 

Pierwszym etapem projektu będzie stworzenie i udostępnienie 
na portalu miasta interaktywnej mapy jastrzębskich zakładów 
i warsztatów rzemieślniczych. Stąd zapraszamy wszystkich 
chętnych rzemieślników, rękodzielników, czeladników i mi-
strzów działających na terenie Jastrzębia-Zdroju do przesyłania 
zgłoszeń swoich zakładów. Zgłoszenie wraz z danymi, które 
powinny znaleźć się w bazie, należy przesłać drogą mailową na 
adres: inwestor@um.jastrzebie.pl

Więcej informacji i zgłoszenia: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora, p. 102 A, tel. 32 
47 85 181, e-mail: inwestor@um.jastrzebie.pl.

tekst: Agnieszka Pabich

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Miejski Zarząd Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55 
w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg nieograni-

czony pisemnych ofert na najem sali bankietowej 
położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Gajowej 11A 
na zorganizowanie i przeprowadzenie balu sylwe-

strowego 2019/2020. 
Szczegóły na stronie www.mzn.jastrzebie.pl.  

oraz pod numerem telefonu tel. 32 47 87 016.

TERMIN PRZETARGU  
18.10.2019

fot. senivpetro Freepik
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ZADBAJMY O KOTY!
Dla zwierząt żyjących na wolności jesień 
i zima to bardzo trudny okres. Pomóc 
w jego przetrwaniu pomoże 20 nowych bu-
dek dla kotów, które pojawiły się w naszym 
mieście. Zakupiło je Stowarzyszenie Przy-
jaciół Dużych i Małych „Cztery Łapy” dzięki 
grantowi przyznanemu przez Urząd Miasta. 

Jak przekonują organizatorzy akcji, drew-
niane budki pozwalają zapewnić kotom 
najlepsze możliwe warunki. Dzięki temu 
zwierzęta nie będą zimą schodzić do piw-
nic w poszukiwaniu schronienia. – Budki 
dla kotów to rozwiązanie, które sprawdziło 
się już w wielu miejscach na świecie. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że niektórzy mieszkań-
cy Jastrzębia mogą być sceptyczni wobec 
naszych działań. Jeśli jednak nie stworzymy 
kotom odpowiednich warunków, część z nich 
umrze na naszych oczach. Wobec tego nie 
można przechodzić obojętnie – podkreśla 

Halina Majer, lekarz weterynarii, prezes 
stowarzyszenia „Cztery Łapy”. – Ponadto, 
obecność kotów w naszym ekosystemie jest 
niezbędna. Jeśli ich nie będzie, pojawiają się 
gryzonie oraz inne drapieżniki, jak na przy-
kład szczury czy łasice. Sądzę, że wybór jest 
prosty – przekonuje.

Na terenie naszego miasta znajduje się już 
40 takich budek. Jako że koty to zwierzę-
ta stadne, korzysta z nich znacznie więcej 
zwierząt – w jednej budce żyć może na-
wet kilka rodzin kocich. Każdy z domków 
ma wyznaczonego opiekuna, który czuwa, 
by kocim mieszkańcom nie stało się nic 
złego. – Dzięki temu nie tylko mamy bieżą-
cą kontrolę nad tym, w jakim stanie są budki 
i nasze koty, ale także integrujemy lokalną 
społeczność. Mieszkańcy Jastrzębia zyskują 
przeświadczenie, że miejska przestrzeń jest 
wspólną wartością. Niezmiernie nas to cie-

szy, że osoby, którym bliski jest los zwierząt, 
dzięki naszym działaniom zaczynają ze sobą 
rozmawiać. Przekonują także innych – pod-
kreśla Halina Majer. 

Dofinansowanie projektu „Azyl III, czy-
li domek na zimę dla miejskich kotów” 
wyniosło łącznie 5.500 zł. Prócz zakupu 
budek dla kotów, pieniądze z grantu prze-
znaczone będą również na dokarmianie 
kotów w sezonie jesienno-zimowym. – Od 
zwierząt możemy bardzo wiele się nauczyć. 
Widać to wyraźnie, jeśli obserwujemy ich 
wzajemne relacje, sposób, w jaki ze sobą się 
komunikują czy opiekują kociętami. Zwierzę-
ta potrafią pięknie pomagać sobie nawzajem. 
To dla nas ogromna lekcja – podsumowuje 
Halina Majer. 

tekst i fotografie: Barbara Englender

PRZYŁÓŻ KARTĘ 
DO KASOWNIKA
Kartę Jastrzębianina, upoważniającą 
uczniów i studentów do bezpłatnych 
przejazdów na terenie miasta, należy ak-
tywować i za każdym razem przykładać do 
czytnika w autobusie.
Przypominamy główne zasady korzysta-
nia z karty
Samo posiadanie Karty Jastrzębianina 
nie gwarantuje podróżowania za dar-
mo w granicach miasta. Konieczne jest 
jej zbliżenie do czytnika (kasownika) przy 
wejściu do autobusu. Przytrzymujemy ją 
tak długo, aż pojawi się sygnał dźwiękowy 
i informacja: „Zarejestrowano do…”. Brak 
zarejestrowanego w ten sposób przejazdu 
oznacza jazdę bez ważnego biletu, za co 
grozi mandat. Zasady te nie są nowe. Obo-
wiązują od 1 września 2017 roku, kiedy to 

Kartę Jastrzębianina wprowadzono.
Uwaga rodzice
Posługiwanie się nieaktywną Kartą Jastrzę-
bianina lub jej brak może uszczuplić domo-
wy budżet nawet o 120 zł. To informacja 
ważna nie tylko dla uczniów, ale przede 
wszystkim dla rodziców, którzy najczęściej 
pokrywają koszty mandatu. Zachęcamy 
więc dorosłych do rozmowy ze swoimi po-
ciechami i zmobilizowania ich do aktywo-
wania Karty. Warto to zrobić, ponieważ od 
października na terenie Jastrzębia-Zdroju 
można się spodziewać wzmożonych kon-
troli biletów.
W przypadku uczniów Karta Jastrzębia-
nina jest ważna od 1 października do 30 
września i za każdym razem należy ją 
aktywować, przedstawiając legitymację 
szkolną podbitą na kolejny rok nauki. Jeśli 
nie odnotowano w niej adresu zamieszka-
nia, konieczne jest oświadczenie rodzica 
lub opiekuna prawnego potwierdzającego 

zamieszkanie ucznia na terenie Jastrzę-
bia-Zdroju. Można dostarczyć także za-
świadczenie o zameldowaniu. W przypad-
ku studentów aktywacja odbywa się na 
tych samych zasadach po każdym seme-
strze (od 1 października do 31 marca i od 1 
kwietnia do 31 października).
W 2017 roku Kartę Jastrzębianina aktywo-
wało 7400 osób, rok później ponad 8 tysię-
cy. Przybliżone dane z tego roku poznamy 
w listopadzie, kiedy minie termin aktywacji 
Kart dla uczniów i studentów.

tekst i fotografia: Rafał Jabłoński
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OPS 
LAUREATEM 
KONKURSU 
IDOL
Ośrodek Pomocy Społecznej zdobył 
I miejsce w konkursie IDOL Fundacji 
Szansa dla Niewidomych. Jastrzębska 
placówka nagrodzona została w katego-
rii Urząd województwa śląskiego 2019.

Uroczyste wręczenie dyplomów miało 
miejsce podczas konferencji „Jesteśmy 
razem! Świat dotyku i dźwięku. REHA 
Regionalna w ramach REHA for the 
Blind in Poland”, która odbyła się 17 
września w Katowicach.

Fundacja doceniła wybitne zaangażo-
wanie Ośrodka Pomocy Społecznej na 
rzecz osób z niepełnosprawnością na 
terenie Jastrzębia-Zdroju, a także do-
stosowanie przestrzeni architektonicz-
nej i usprawnianie komunikacji z osoba-
mi niepełnosprawnymi.

– To dla nas szczególne wyróżnienie, 
ponieważ przyznawane jest przez be-
neficjentów Fundacji, którzy skorzystali 
z pomocy Ośrodka – podkreśla Klaudia 
Nietrzebka, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

IDOLem w kategorii Urząd Otwarty dla 
Niewidomych nagradzane są instytu-
cje, które rozumieją problemy i potrze-
by środowiska, a ponadto organizują 
swoje działanie tak, by były w mak-
symalny sposób dostępne dla osób 
z dysfunkcją wzroku.

tekst: Katarzyna Wołczańska

ŚRODOWISKOWY 
DOM SAMOPOMOCY 
– TRWA NABÓR 
UCZESTNIKÓW

W naszym mieście powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy. Bu-
dynek przy ul. Szkolnej 1 dostosowywany jest do potrzeb placówki, 
a pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzą nabór chętnych 
do uczestnictwa w zajęciach.

– Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy może być osoba nie-
pełnosprawna powyżej 18. roku życia, która z powodu choroby psychicznej, 
niepełnosprawności intelektualnej, innych przewlekłych zaburzeń psychicz-
nych lub ze spektrum autyzmu, ma trudności w codziennym funkcjonowa-
niu. Osoba taka powinna mieszkać w Jastrzębiu-Zdroju – wyjaśnia Klaudia 
Nietrzebka, dyrektor jastrzębskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy to placówka wsparcia dziennego. 
Będą w niej świadczone usługi w zakresie indywidualnych lub zespo-
łowych treningów samoobsługi, a także treningów umiejętności spo-
łecznych. Polegać będą one na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu 
umiejętności niezbędnych do wykonywania codziennych czynności 
i funkcjonowania w życiu społecznym.

Przed wydaniem decyzji o skierowaniu do placówki, pracownik socjalny 
przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytu-
acji finansowej i rodzinnej wnioskodawcy. Za uczestnictwo może być 
pobierana odpłatność w wysokości 5% dochodu rodziny. W przypadku, 
gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w ro-
dzinie nie przekracza kwoty 300% odpowiedniego kryterium, korzysta-
nie z usług ŚDS jest nieodpłatne.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pracownikiem Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój nr 59, 64 
lub telefonicznie pod nr 32 43 49 659 lub 32 43 49 664.

tekst: Katarzyna Wołczańska

fot. arch. OPS  
Jastrzębie-Zdrój fot. Izabela Grela
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RAZEM POSPRZĄTALIŚMY LASY
Plastiki, butelki, folie, a nawet części kom-
puterowe czy pozostałości po remontach… 
Łącznie 150 worków śmieci oraz kilka od-
padów wielkogabarytowych zebrali z na-
szych lasów jastrzębianie. W sobotę, 21 
września, na terenie Ośrodka Wypoczyn-
ku Niedzielnego odbył się finał akcji „NIE 
ŚMIECIMY – SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY”. 
Na jej uczestników – mogących pochwalić 
się zdjęciami zebranych odpadów – czeka-
ły drobne upominki. 

– Dziękuję wszystkim za wspólne sprzą-
tanie. O tym, jak długo będzie tak czysto, 
zadecydujemy sami. Zadbajmy o nasze 
środowisko wspólnie – powiedziała pre-
zydent Anna Hetman.

W ramach podziękowania Urząd Miasta roz-
dał 71 ekologicznych worko-plecaków.

tekst i fotografia: Barbara Englender

NA TRAWNIKACH ZAKWITNĄ LILIOWCE
3000 roślin przyozdobi jastrzębskie trawniki. 
Na powierzchni 550 metrów kwadratowych, 
między ulicą Katowicką a Aleją Piłsudskiego, 
sadzone są właśnie liliowce ogrodowe. 

Liliowce to jedne z najpopularniejszych by-
lin. Charakteryzują się dużą ilością kwiatów, 
których barwy uzależnione są od wybranej 
odmiany. A tych na świecie wyhodowano już 
ponad 60 tysięcy. Część z nich będzie moż-
na zobaczyć już późną wiosną w Jastrzębiu-
-Zdroju. Dzięki temu na naszych trawnikach 
znów zrobi się kolorowo.

Prowadzone obecnie prace zakończą się 
przed początkiem grudnia, kiedy to sadzonki 
zostaną przygotowane do sezonu zimowego.

tekst: Barbara Englender

PORZĄDKI W MIEJSKICH PIASKOWNICACH
Nowy i czysty piasek trafił do pia-
skownic i na place zabaw admini-
strowane przez miasto Jastrzębie-
-Zdrój. W sumie wymieniono 1500 
ton piasku za prawie 46 tys. zł 
Wszystko po to, aby utrzymać pia-
skownice w jak najlepszym stanie 
higieniczno-sanitarnym.

Na terenie Jastrzębia-Zdroju znaj-
duje się 21 gminnych placów za-
baw. O ich odpowiedni stan tech-
niczny dba Wydział Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta, na-
tomiast wymianą piasku zajmuje 
się Jastrzębski Zakład Komunalny. 
Piasek w piaskownicach, czyli miej-
scach przeznaczonych do zabaw 
dzieci, wymieniać należy co naj-
mniej dwa razy w roku – to zale-
cenie Głównego Inspektora Sani-
tarnego. W Jastrzębiu-Zdroju takie 
prace przeprowadzane są trzy razy 
w roku. Oprócz wymiany zabru-
dzonego piasku we wspomnianych 
już piaskownicach, służby JZK raz 

w roku wymieniają także piasek, 
którym w niektórych przypadkach 
wysypane są place zabaw.

tekst: Katarzyna Wołczańska

fot. Barbara Englender

fot. Łukasz Parylak
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TEN PLASTIK 
ZROBIŁ WRAŻENIE!

10 ton – dokładnie tyle plastikowych śmieci wyrzucają codziennie 
mieszkańcy naszego miasta. Tyle odpadów posłużyło również do 

stworzenia instalacji, która pojawiła się we wrześniu w samym 
centrum Jastrzębia.

Jej celem było zwrócenie uwagi na pro-
blem zanieczyszczenia środowiska. I to 
się, faktycznie, udało – instalacja wzbu-
dziła wiele kontrowersji, nie zabrakło rów-
nież zgłoszeń, dotyczących zaśmiecania 
terenu. – Cieszy nas, że mieszkańcy Jastrzę-
bia-Zdroju zainteresowali się śmieciami. Po-
kazali, że są świadomi swojej odpowiedzial-
ności za wspólną, miejską przestrzeń. Można 
powiedzieć, że zdali egzamin – powiedziała 
prezydent miasta, Anna Hetman.

Sterta śmieci znalazła się również w cen-
trum zainteresowania mediów – także 
tych ogólnopolskich. Jej postawienie było 
elementem szerzej zakrojonej kampanii 
ekologicznej. – Nie da się skutecznie wal-
czyć z plastikiem bez uświadomienia miesz-
kańcom, jak ogromne jego ilości są codziennie 
przez nas przetwarzane. Liczę na to, że ta ak-
cja otworzy mieszkańcom oczy. I że finalnie, 
robiąc zakupy w sklepie, będą bardziej świa-
domie wybierać produkty i, co najważniej-

sze, przestaną używać plastikowych toreb 
– podkreślała prezydent Anna Hetman. 
Przypomnijmy, że jastrzębski magistrat 
dał już przykład mieszkańcom, rezygnując 
od września z jednorazowych przedmio-
tów z tworzyw sztucznych.

W nocy z 19 na 20 września, instalacja zo-
stała podpalona przez nieustalonych do-
tąd sprawców.

tekst: Barbara Englender

fot. Łukasz Parylak
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RUBRYKA 
POETYCKA
Rubryka poetycka na stałe zagościła 
już na łamach „Jastrzębia”. Tym razem 
prezentujemy ją w nieco innej odsło-
nie – prócz tekstu literackiego Andrzeja 
Gruszki, publikujemy również prace pla-
styczne tego autora.

Autor o sobie:
Nazywam się Andrzej Gruszka. Urodziłem się 
w 1959 roku w Katowicach. Skończyłem stu-
dia teologiczne. Nie jestem ani literatem, pi-
sarzem, poetą, ani artystą malarzem. A piszę 
wiersze i nie tylko, od ponad trzydziestu pię-
ciu lat. Wydałem drukiem dziesięć tomików 
poetyckich. Od kilku lat wciągnęło mnie na 
dobre malowanie pastelami, olejami i akry-
lami. Właściwie czym tylko się da. Maluję 
ekspresje – jak wariat. Nie artysta. Czasami 
pokazuję swoje obrazy na wernisażach i róż-
nych wystawach. Bywa, że zbieram nagrody 
i wyróżnienia. Ciągle żyję i to mnie inspiruje 
do działania. Od paru lat jestem jastrzębiani-
nem, co w pełni mnie satysfakcjonuje.

Andrzej Gruszka 
xxx
z naszymi marzeniami
bądźmy zawsze 
jak z naszymi ciałami kruchymi
delikatni i w zgodzie

może się spełnią 
na pewno się spełnią
karmiąc kolorowymi snami
nasze tęsknoty– zgłodniałe

RUPTAWSKIE GOSPODYNIE ŚWIĘTUJĄ
60 lat – tak imponujący jubileusz 
świętowało Koło Gospodyń Wiej-
skich Ruptawa. 

Spotkanie, zorganizowane z tej oka-
zji 21 września, rozpoczęło się mszą 
świętą w kościele parafialnym. Na-
stępnie uroczystości przeniosły się 
pod wiatę ruptawskiego Domu So-
łeckiego. Życzenia i gratulacje, m.in. 
z rąk prezydent miasta Anny Hetman 
oraz od zaprzyjaźnionych kół, odbie-
rała przewodnicząca, Dorota Kowol.

– Nasze koło istnieje 60 lat współpra-
cujemy ze wszystkimi organizacjami: 
naszym sołectwem, szkołą, parafią, 
władzami samorządowymi. Jesteśmy 
bardzo dumne ze możemy pracować 
dla całej naszej społeczności. Kiedy 

tylko możemy, odwiedzamy dzieci nie-
pełnosprawne, osoby starsze i chore. 
Pomagamy biednym i opuszczonym – 
podkreślała Dorota Kowol.

Podczas uroczystości jedna z człon-
kiń koła, Zelma Lerch, odebrała tytuł 
Zasłużona dla Województwa Śląskie-
go z rąk ministra Michała Wosia. 

tekst i fotografia: Barbara Englender

RZECZNIK KONSUMENTÓW OSTRZEGA
Miejski Rzecznik Konsumentów informuje, że przedstawiciele firm ener-
getycznych przychodzą do mieszkańców naszego miasta, proponując 
podpisanie umowy na dostawy prądu oraz gazu. Bardzo często rozmowa 
prowadzona jest w taki sposób, że konsument przekonany jest, że rozma-
wia z przedstawicielem dotychczasowego dostawcy usług. Rozwiązanie 
takiej umowy po upływie 14 dni od daty jej podpisania najczęściej wiąże 
się z koniecznością zapłaty kary umownej, której wysokość bardzo często 
przekracza kwotę 500,- zł. Niektóre firmy mogą mieć dłuższe terminy na 
odstąpienie od umowy, zapisane w warunkach umowy.

Po raz kolejny Rzecznik Konsumentów prosi mieszkańców, aby podpisując 
tego rodzaju umowy pamiętali o kilku istotnych sprawach:

1. Sprawdźmy, czy osoba podająca się za pracownika naszego dotych-
czasowego dostawcy usług, rzeczywiście nim jest. Każda taka osoba 
powinna mieć identyfikator. Możemy skontaktować się telefonicznie 
z naszym obecnym dostawcą usługi (numer telefonu możemy wziąć na 
przykład z naszego ostatniego rachunku) i zapytać, czy wysyłał do nas 
swojego przedstawiciela. 

2. Poinformujmy osobę proponującą nam zawarcie umowy, że podjęcie 
ostatecznej decyzji będzie możliwe po konsultacji tej sprawy z rodziną, 
bądź Rzecznikiem Konsumentów. 

3. Jeżeli podpisaliśmy umowę poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli 
np. w naszym mieszkaniu), możemy od niej odstąpić bez podawania 
przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania. Takie oświadcze-
nie składamy na piśmie, wysyłając je listem poleconym na adres firmy, 
z którą zawarliśmy niechcianą umowę. 

4. Istotnym jest, aby każdy podpisany przez nas dokument posiadał kopię, 
która zostanie pozostawiona przez przedstawiciela firmy do naszej dys-
pozycji. Nie podpisujmy dokumentów, które nie są wypełnione (in blanco). 

5. Nie podejmujmy decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy pochopnie, 
przemyślmy taką decyzję w spokoju, bez obecności przedstawiciela. Po-
prośmy o pozostawienie druku umowy, celem zapoznania się z jej warun-
kami przed jej podpisaniem. Uczciwy przedstawiciel handlowy nie odmówi 
nam tego prawa i umówi się na kolejne spotkanie. 

6. Przekazujmy powyższe informacje naszym bliskim, sąsiadom, szcze-
gólnie w podeszłym wieku, gdyż najczęściej to oni padają ofiarą pochop-
nie podjętych decyzji.
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SENIORZE, SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH SZCZEPIEŃ
Mieszkańcy miasta powyżej 60. roku życia mogą 
skorzystać z możliwości bezpłatnego szczepienia 
przeciwko grypie.

Szczepienia wykonują następujące podmioty lecznicze:

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDI-
COR” Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 2a. 
Informacja i rejestracja pod nr tel. 32 47 16 924.

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka 
Lekarsko-Pielęgniarska „PRO-CORDI” Sp. z o.o. Ja-
strzębie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 8. Informacja i re-
jestracja pod nr tel. 32 47 34 809.

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZOFIÓW-
KA-HONESTUS” S.C. Jastrzębie-Zdrój, ul. Wodeckie-
go 21. Informacja i rejestracja pod nr tel. 32 75 65 
221, 32 47 07 229.

4. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jastrzębie-

-Zdrój, ul. Górnicza 44. Informacja i rejestracja pod 
nr tel. 32 75 63 236, 32 75 63 232.

5. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jastrzębie-
-Zdrój, ul. Węglowa 4c. Informacja i rejestracja pod 
nr tel. 32 75 61 154.

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OŚRO-
DEK ZDROWIA” L.J. Rybak Sp. .J. Jastrzębie-Zdrój, ul. 
Kusocińskiego 23a. Informacja i rejestracja pod nr 
tel. 32 47 64 445.

Podstawą do skorzystania ze szczepienia jest po-
siadanie dokumentu potwierdzającego zameldo-
wanie na terenie Jastrzębia-Zdroju i wiek. Szcze-
pienia są wykonywane w ramach realizowanego 
przez miasto „Programu polityki zdrowotnej w za-
kresie szczepień profilaktycznych przeciwko gry-
pie osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na 
terenie miasta Jastrzębie-Zdrój”.

KOBIETY DZIAŁAJĄ  
NA RZECZ EKOLOGII!
Wzrost temperatury, upały, susze, 
huragany, powodzie, wymieranie ga-
tunków zwierząt, zmniejszenie za-
sobów wody pitnej to zjawiska, do 
których przyczynił się człowiek i tylko 
człowiek może te procesy spowolnić. 
Mieszkanki Jastrzębia postanowiły 
zabrać głos w sprawie i pokazały, że 
ekologia to ważna kwestia, o której 
trzeba rozmawiać, a przede wszyst-
kim działać. 3 października odbyło się 
zebranie Rady Kobiet i Kół Gospodyń 

Wiejskich. Dotyczyło ono szeregu za-
dań, które mają na celu poprawę sta-
nu otaczającego nas środowiska.

- Kobieta jest matką, która najbardziej 
troszczy się o rodzinę, jak i środowisko. To 
my musimy pilnować porządku, połączyć 
siły, by robić wszystko żeby pomóc otocze-
niu – mówiła prezydent Anna Hetman.

Podczas spotkania jastrzębianki poru-
szały kwestie związane z: segregacją 
odpadów, eliminacją plastiku, piciem 

wody prosto z kranu, propagowaniem 
ekologicznego stylu życia. Namawiały do 
wielokrotnego używania rzeczy, ograni-
czenia do minimum kupowania nowych 
ubrań, a także zachęcały do wymieniania 
części garderoby z koleżankami, aby nie 
przyczyniać się do nadmiernej produkcji 
odzieży. Kobiety zaplanowały wspólne 
szycie toreb na wiosnę, zaś debatę pro-
ekologiczną na listopad.

tekst i fotografie: Wiktoria Knesz



18                     www.jastrzebie.pl

POBIEGLI NA 10-TKĘ!
Dzieci, młodzież i dorośli… 21 września 
w Jastrzębiu-Zdroju biegali niemal wszyscy. 
„Jastrzębska Dziesiątka” przyciągnęła 
prawdziwe tłumy.
W głównym biegu, na dystansie 10 km, 
rywalizowało aż 800 zawodników – 
jest to jedna z najlepszych frekwencji 
w 9-letniej historii zawodów organizo-
wanych przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. 300 sportowców z Jastrzę-
bia-Zdroju mogło spróbować swoich sił 
z biegaczami z całej Polski, a także Ukra-
iny, Czech, Kenii oraz Etiopii.

– „Jastrzębska Dziesiątka” jest idealnym wy-
ścigiem, by pobić życiowy rekord: mamy dobrą, 
atestowaną trasę, bieg rozpoczyna się o fajnej 
porze. Cieszy nas, że w „Dziesiątce” biegnie 
dużo kobiet – w tym roku stanowiły one aż 
1/3 zawodników. Sądzimy, że jest to w dużej 
mierze pokłosie organizowanego przez nas 
wiosną Jastrzębskiego Biegu Kobiet – tłuma-
czą organizatorzy z MOSiR Jastrzębie.

W tym roku rywalizacja rozgrywana była 
w nowej formule – kobiety startowały 
o 18.00, panowie o 3 minuty i 47 sekund 
później. – Początkowo nieco stresował nas 
ten pomysł, jednak został ciepło przyjęty. 
Dzięki handicapowi, mężczyźni gonili kobie-
ty. Nie udało im się to, gdyż tytuł Zwycięzcy 
Absolutnego przypadł zawodniczce z Kenii – 
podkreślają organizatorzy.

W tym roku w kategorii „open” Kenijczycy 
nie mieli sobie równych. Klasyfikację ge-
neralną kobiet wygrała Joyline Chemutai, 
która pokonała dystans 10 kilometrów 
w ciągu 33 minut i 32 sekund i to ona 
uzyskała wspominany tytuł. Spośród 
mężczyzn najlepszy okazał się Mathew 
Kosgei z czasem 29 minut i 58 sekund. 
Miano najszybszych Polaków na mecie 
uzyskali Mateusz Mrówka z Radlina oraz 
Angelika Mach z Warszawy. Nasze miasto 
najlepiej reprezentowali Krystian Albrecht 
z grupy Galopujące Ślimaki oraz Katarzy-
na Kanclerz-Januszewska (Kobiety na 5+). 
W biegu brali udział również sportowcy 
niepełnosprawni: Przemysław Owczar-
czyk (Jastrzębie-Zdrój), Dariusz Plinta 
(Ochaby Małe) i Aleksander Suseł (Miko-
łów). Organizatorzy uhonorowali także 
najwcześniej urodzonych biegaczy oraz 
najlepszych sportowców spośród górni-
ków, biorących udział w akcji. – Jednym 
z atutów „Jastrzębskiej Dziesiątki” jest wiele 
ciekawych kategorii. Chcemy, by uczestnicy 
czerpali radość z biegania, by byli jak najbar-
dziej zadowoleni. Dbamy również o to, aby 
trasa była jak najstaranniej zabezpieczona – 
mówią organizatorzy.

Przed biegiem osób dorosłych swoje pięć 
minut miały także dzieci. W „Biegu Małe-
go Jastrząbka” uczestniczyło 250 osób: 
od przedszkolaków do 15-latków. Warto 
również wspomnieć, że tegoroczna edycja 
„Jastrzębskiej Dziesiątki” uzyskała status 
Mistrzostw Województwa Śląskiego.

tekst i fotografie: Barbara Englender

fot. UKS Pionier
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POBIEGLI NA 10-TKĘ!

BRATOBÓJCZA WALKA W SIERADZU

NIE DALI SZANS RYWALOM

SREBRO 
W WARSAW 
JUDO OPEN

5 października odbył się XXI Międzynarodowy Tur-
niej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Sieradza. 
W zawodach wzięło udział ponad dwustu karateków. 
Nie zabrakło wśród nich również zawodników Ja-
strzębskiego Klubu Kyokushin Karate Kumite. Nasi ka-
ratecy spisali się bardzo przyzwoicie, zajmując druży-
nowo trzecie miejsce w rywalizacji z ekipami z Polski, 
Francji, Holandii, Czech oraz Irlandii.

Drużynowe Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach 
Szybkich na rok 2019, które odbyły się w Łaziskach 
Górnych, zostały zdominowane przez ekipę UKS Pio-
nier. Drużyna z kompletem zwycięstw zajęła pierwsze 
miejsce. Złoty skład mistrzów Śląska stanowią: Bartło-
miej Niedbała, Tomasz Gałuszka, Kamil Warchoł, Jakub 
Herwy, Zuzanna Adamczyk i Lena Obrochta.

Dzień wcześniej szachiści z Jastrzębia-Zdroju rywali-
zowali w mistrzostwach indywidualnych. Złote medale 
zdobyli: Kamil Warchoł, Jakub Herwy, Lena Obrochta, 
Zuzanna Adamczyk oraz Bartłomiej Niedbała. Srebrne: 
Mateusz Dziendziel i Wiktoria Zniszczoł. Tomasz Ga-
łuszka uplasował się na 6 miejscu, Karol Stronczek na 
41, a Bartosz Bała na 44.

tekst: Łukasz Parylak

Dwie zawodniczki Klubu Judo Koka Jastrzę-
bie wzięły udział w jednym z najbardziej 
prestiżowych turniejów w Europie. Oliwia 
Onysk w swoim debiucie w kategorii do 44 
kg rywalizowała z dwiema reprezentant-
kami Belgii i Szwedką. Po jednej porażce 
z późniejszą złotą medalistką stanęła na 
drugim stopniu podium w imprezie, któ-
ra zgromadziła prawie 1800 zawodniczek 
i zawodników z 29 państw. 

Z kolei Oliwia Kutyła, która do turniejowej 
rywalizacji powróciła po 6-miesięcznej 
przerwie spowodowanej kontuzją, zajęła 
piąta lokatę w mocno obsadzonej katego-
rii do 52 kg.

A już 19 i 20 października jastrzębianie 
będą mieli okazję podziwiać zmagania naj-
lepszych młodzików i młodziczek. Hala 
widowiskowo-sportowa stanie się areną 
Mistrzostw Polski, których organizatorem 
będzie Klub Judo Koka Jastrzębie.

tekst: Łukasz Parylak

Na szczególne wyróżnienie zasługują Filip 
Osóbka i Mateusz Skórzański. Nasi juniorzy 
spotkali się w finale kategorii +80 kg i w ni-
czym sobie nie ustępowali. Zwycięzcę mu-
siała wyłonić dogrywka. Złoty medal zdobył 
Filip Osóbka. Oprócz nich na podium stawali 
Oskar Kozieł (złoto w kata i srebro w kumite), 
Alicja Makarewicz (złoto w kata), Jakub Gurgul 
(srebro w kata), Kacper Niemirowski (srebro 
w kata), Marta Nalewajek (brąz w kata) oraz 
Nikola Tysz (brąz w kumite).

tekst: Łukasz Parylak

fot. Robert Cegielski

fot. Klub Judo Koka




