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NAJWIĘKSZĄ KOLEKCJĘ 
DZWONKÓW NA 
ŚWIECIE MAMY  
W JASTRZĘBIU!

BUDUJEMY 
NOWE EKO 
PRZEDSZKOLE

PKM powstaje jak Feniks z popiołów. Po 
tym jak wszyscy uwierzyli, że ten okręt 
tonie, nieoczekiwanie firma z Jastrzębia-
-Zdroju stała się czarnym koniem zawodów, 
w których stawką jest obsługa komunikacji 
miejskiej w regionie.

OD  
LIKWIDACJI  
DO 
STABILIZACJI
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CHCEMY OD MZK 
ZDECYDOWANIE WIĘCEJ

W mojej opinii 
nowe rozdanie to 

szansa na to, by 
rozwiązać stare 
problemy MZK.

W ostatnim miesiącu wiele działo się 
z komunikacją w mieście?

To prawda. Był taki moment, w którym 
wielu mieszkańców Jastrzębia-Zdroju 
sądziło, że komunikacja w naszym mie-
ście się załamała. W mojej ocenie dosyć 
szybko uporaliśmy się z problemem. I tu 
szczególne wyrazy podziękowania ślę 
do mieszkańców, którzy wykazali się 
ogromną cierpliwością. Sami państwo 
wiecie, że w obliczu akcji protestacyjnej 
kierowców na ulice wyjechały nawet 

autobusy wycieczkowe. Jako mieszkań-
cy zdaliśmy egzamin w tej trudnej sytu-
acji. I śmiem twierdzić, że z całej sytuacji 
wyszliśmy obronną ręką.

PKM najpierw chcieliście zlikwidować 
a teraz mówicie, że to przyszłość ko-
munikacji miejskiej. Nie za szybkie są 
te zwroty akcji?

Faktycznie można odnieść takie wraże-
nie. Niemniej jednak proszę pamiętać, 
że i miasto i PKM czy MZK musi dzia-

łać zgodnie z prawem. Kiedy PKM, jako 
podwykonawca firmy realizującej kon-
trakt z MZK, miał ogromne problemy fi-
nansowe i gminy członkowskie MZK nie 
chciały już więcej dofinansowywać tego 
zakładu, nie mieliśmy innego wyjścia, 
jak tylko ogłosić likwidację albo upa-
dłość. Wiem, był to wybór między dżu-
mą a cholerą. Likwidacja dawała nam 
możliwość sterowania całym procesem 
wygaszania zakładu. W przypadku upa-
dłości nie mielibyśmy już żadnej kontro-
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życzy 

Piotr Szereda
Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

życzy 

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas 
odradzania się wiary w siłę Chrystusa  
i drugiego człowieka.
Niech te święta przyniosą Wam radość oraz 
wzajemną życzliwość. A Zmartwychwstanie, 
które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem 
i wiarą. Niech da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół oraz wesołego “Alleluja”

li nad PKM-em. Jak już państwo wiecie, 
w chwili ogłoszenia likwidacji, kierowcy 
zaczęli akcję protestacyjną. Doszło do 
wielu nieoczekiwanych zwrotów akcji. 
Udało się nam nad tym zapanować. 
Obecnie jesteśmy w ważnym dla MZK 
momencie. Wiele starych, odkładanych 
od lat spraw trzeba naprawić. Jestem 
przekonana, że w MZK jesteśmy przed 
tak zwanym nowym rozdaniem. Tak 
bym to określiła. 

Na czym polegało by takie nowe rozdanie?

W mojej opinii nowe rozdanie to szan-
sa na to, by rozwiązać stare problemy 
MZK. Rozumiem przez nie między in-
nymi archaiczny statut, który jest nie-
sprawiedliwy i który w żaden sposób 
nie daje możliwości większego pola 
decyzyjności dla gmin, które płacą MZK 
większe pieniądze z tytułu wykonywa-
nej komunikacji. Co więcej, jako władze 
miasta wciąż nie jesteśmy do końca 
zadowoleni z tego, jak organizowana 
jest komunikacja w mieście. Od 18 lat 
nie mamy zmienionego rozkładu jazdy! 
Chcemy jego optymalizacji. Jesteśmy 
też zwolennikami jasnego i przejrzyste-
go systemu rozliczeń finansowych za 
wykonane wozokilometry. Chcemy, by 
po naszych ulicach jeździły ekologiczne, 
nowoczesne autobusy. W regionie nie 
ma samorządu, który by nie borykał się 
z problemem smogu. Nie ma dla nas in-
nego rozwiązania, jak tylko wprowadzić 
na nasze drogi nowe autobusy. Do tego 
będziemy dążyć. I jeszcze jedna bardzo 
ważna sprawa. Zintegrowany bilet na 
terenie całego subregionu. 

Proponowane rozwiązania są odważ-
ne, ale drogie.

Dobra komunikacja nie może być ta-
nia. Nam zależy na tym, by ludzie 
przesiedli się z samochodów do au-
tobusów, a nie na tym, by wozić po-
wietrze. Chcemy realnie dbać o czyste 
powietrze i zdrowie mieszkańców.

Wprowadzenie biletu za 0 zł dla dzieci, 
młodzieży i studentów wyraźnie po-
kazało, że takimi działaniami można 
zmieniać przyzwyczajenia mieszkań-
ców. Przed wdrożeniem tego biletu 
MZK sprzedawał w naszym mieście 

około 1.500 miesięcznych biletów dla 
młodzieży oraz niewiele jednorazo-
wych. Przychód roczny z biletów w na-
szym mieście kształtował się wówczas 
na granicy 6 milionów złotych. 

Obecnie mamy wydanych około 9 ty-
sięcy kart jastrzębianina. I mimo, że 
młodzież nie kupuje biletów, przychód 
jest też w granicy 6 mln zł rocznie. Do-
datkowo proszę zwrócić uwagę, o ile 
więcej młodzieży jeździ autobusami. Co 
to może oznaczać? To, że część samo-
chodów zostało w garażu, pod blokiem, 
a rodzice przesiedli się na autobus, bo 
dzieci nie płacą za bilet. 

Jeśli już płacimy, to musimy wiedzieć 
za co i komu oraz czemu ma to służyć? 
A nie tylko po to, by zrealizować za-
danie. Wiemy, że takie rozwiązanie na 
dłuższą metę się opłaca.

Czy Jastrzębie-Zdrój wystąpi ze struk-
tur MZK? Czy Międzygminny Związek 
Komunikacyjny przetrwa?

Do kwietnia 2021 roku raczej nie 
dojdzie do rozpadu MZK. Łączy nas 
trwałość projektu unijnego. Kary za 
jego niezrealizowanie idą w miliony 
i nikomu nie spieszy się, by je ponieść. 
Co będzie później zobaczymy. Jastrzę-
bie-Zdrój czy w związku czy poza da 
sobie radę. Jestem też spokojna o po-
łączenia międzygminne. Jesteśmy 

w stanie je zorganizować. 

Póki co, nie mamy przesłanek do tego, 
by opuszczać struktury MZK. Do 2015 
roku niewiele w związku się działo. Pa-
nował błogi spokój a potrzebne były 
zmiany. Podjęliśmy się wówczas trud-
nego zadania, jakim jest pokierowanie 
MZK i wdrażanie kolejnych rozwiązań. 
Pamiętajmy, że to był czas, w którym 
żadna z gmin nie spieszyła się, by prze-
wodniczyć MZK. Wszyscy mieliśmy 
już wtedy świadomość jak dużo jest 
do zrobienia i że nie będzie to łatwe. 
Jastrzębie-Zdrój podniosło rękawicę. 
Jako miasto czujemy się odpowiedzial-
ni za organizację komunikacji. Mamy 
śmiałe plany i będziemy dążyć do ich 
realizacji. Jeśli nie będzie zgody na 
zmiany statutu, optymalizację rozkła-
du jazdy, zintegrowany bilet dla Subre-
gionu Zachodniego czy też wymianę 
taboru, wystąpimy z MZK. My musimy 
myśleć o interesie naszego miasta i ja-
strzębian. Mam jednak nadzieję, że do 
tego nie dojdzie, choć mam też świa-
domość, że część gmin może wystąpić 
ze struktur MZK. Nikt jednak nikogo na 
siłę nie będzie trzymać.

A co z obiecywaną przez Panią bez-
płatną komunikacją dla wszystkich?

Jesteśmy w takim momencie organizacji 
komunikacji autobusowej w regionie, że 
właściwie każdy scenariusz jest możli-
wy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że bę-
dziemy musieli ponieść wyższe koszty 
jej organizacji. Jednocześnie na tym eta-
pie możemy podjąć decyzję o wdrożeniu 
bezpłatnej komunikacji dla jastrzębian. 
Oczywiście wszystko muszą poprzedzić 
obliczenia i analizy a także dokładnie 
musimy zaplanować potrzebne kwoty 
w budżecie miasta. Nie mówię, że wpro-
wadzenie bezpłatnej komunikacji stanie 
się faktem już w tym roku czy następ-
nym, ale jestem przekonana, że do bez-
płatnej komunikacji jest bliżej niż dalej.

rozmawiała Izabela Grela
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OD LIKWIDACJI 
DO STABILIZACJI
Śmiało dziś możemy powiedzieć, że PKM powstaje jak Feniks 
z popiołów. Po tym jak wszyscy uwierzyli, że ten okręt tonie, 
nieoczekiwanie firma z Jastrzębia-Zdroju stała się czarnym 
koniem zawodów, w których stawką jest obsługa komunikacji 
miejskiej w regionie.

Kłopoty PKM-u pogłębiły się na prze-
łomie 2013/2014 roku. Już wtedy ja-
strzębska firma mogła stać się podmio-
tem wewnętrznym Międzygminnego 
Związku Komunikacyjnego, której moż-
na było zlecić realizację komunikacji 
w regionie. Gdyby tak się stało, nie 
doszłoby nigdy do sytuacji, która mia-
ła miejsce w lutym tego roku. Zabrakło 
jednak wówczas dobrej woli i odwagi, 
za co w kolejnych latach przyszło słono 
płacić nie tylko gminom członkowskim 
(konieczność dokapitalizowania PKM), 
ale przede wszystkim pracownikom 
PKM-u. – Pięć lat temu ogłaszano prze-
targi, które nie musiały być ogłaszane. Wy-
grała firma zewnętrzna i tak doprowadzo-
no do tego, że jastrzębski PKM stanął nad 
przepaścią – ocenia Roman Foksowicz, 
przewodniczący MZK.

I choć historia upadku PKM-u jest dłu-
ga i zawiła, wystarczy napisać, że jej 
krytyczny moment nastąpił w lutym br. 
Pracownicy PKM solidarnie rozpoczę-
li protest. Komunikacja w regionie się 
załamała a opór PKM-owców dopro-
wadził do tego, że obnażona została 
słabość dotychczasowego przewoźni-
ka, który borykał się już z poważnymi 
kłopotami finansowymi.

I choć na pierwszy rzut oka chaos ko-
munikacyjny w regionie nie przyniósł 
niczego dobrego, to był moment w któ-
rym od dna odbił się jastrzębski PKM.

Awaryjny rozkład jazdy i mieszkańcy na 
próżno czekający na swój autobus do 
pracy czy szkoły otrzeźwili lokalnych 
samorządowców, którzy na całą sytu-
ację spojrzeli bardziej wnikliwie. – Po 

tym kryzysie, udało nam się przekonać 
gminy członkowskie do tego, o czym już od 
dawna mówiliśmy. PKM ma potencjał, by 
być firmą wewnętrzną MZK, gwarantującą 
stabilność i bezpieczeństwo przejazdów 
autobusowych w regionie i to po cenach 
niższych niż wynikające z przetargów – 
tłumaczy Foksowicz.

Teraz rozpoczyna się odbudowa pozycji 
PKM-u. Na początek dotacja od gmin 
członkowskich w wysokości 3,4 mln 
złotych. W dalszej kolejności uzupełnie-
nie taboru autobusowego, odzyskanie 
zaufania mieszkańców do załogi i prze-
jęcie obsługi komunikacyjnej w regionie.

Po deszczu zwolnień pracowników, 
wychodzi już słońce. Decyzją zgroma-
dzenia MZK o zakończeniu procesu li-
kwidacji PKM-u i utworzenia z firmy 
podmiotu wewnętrznego Międzygmin-
nego Związku Komunikacyjnego, ponad 
sto miejsc pracy zostało uratowanych. 
Istnieje szansa, że mogą być przyjmo-
wani nowi kierowcy, bo to właśnie fir-
ma z Jastrzębia-Zdroju ma od 1 maja, 
wraz z jeszcze jednym przewoźnikiem, 
obsługiwać komunikację autobusową 
w Jastrzębiu-Zdroju.

- Mamy świadomość, że będzie to długi 
proces odbudowy pozycji PKM-u. Wiele 
pracy przed nami. Przekształcenie zajmie 
wiele miesięcy. Trzeba przygotować się 
na to, że potrwa to nawet ponad rok. Tak 
długoterminowe są procedury przekształ-
ceniowe. Jesteśmy jednak dobrej myśli – 
podsumowuje Roman Foksowicz, prze-
wodniczący MZK.

tekst: Izabela Grela

Pracownicy PKM-u mogą być spokojni o swoją pracę
fot. Łukasz Parylak
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Mieszkańcy mogą być spokojni o komunikację 
miejską. Od maja będzie obowiązywał nowy, 
zmieniony rozkład jazdy. Planuje się też opracowanie 
optymalizacji sieci linii autobusowych, które 
w Jastrzębiu-Zdroju nie były aktualizowane od 18 lat!

KIEDY NORMALNY ROZKŁAD JAZDY?
Od 1 maja br. komunikacja będzie sta-
bilna. PKM, jako główna firma, będzie 
realizowała wraz z innymi przewoźni-
kami komunikację na terenie Jastrzę-
bia-Zdroju. – Ostro zakasamy rękawy 
i przystępujemy do opracowania nowego, 
optymalnego rozkładu jazdy. Proszę sobie 
wyobrazić, że w Jastrzębiu- Zdroju roz-
kład jazdy nie był uaktualniany od 18 lat! 

W tym samym czasie będziemy pracować 
nad pozyskaniem ekologicznych autobu-
sów, być może po części sfinansowanych 
ze środków unijnych – dodaje Roman 
Foksowicz, przewodniczący MZK.

Wszystko to jednak wymaga czasu. Nie 
da się wprowadzić tak dużych zmian 
z miesiąca na miesiąc. A plany są am-
bitne: optymalizacja kursów, wykorzy-

stania autobusów i czasu pracy kierow-
ców. Nie będzie pustych przebiegów. 
- To są inne czasy. Optymalne wyko-
rzystanie taboru i ludzi przyniesie pew-
ne oszczędności, którymi jako gminy 
członkowskie jesteśmy żywo zaintere-
sowani – podsumowuje Anna Hetman, 
prezydent Jastrzębia-Zdroju.

tekst: Izabela Grela

W MZK PRĘŻĄ 
MUSKUŁY
I nikogo to nie dziwi. Przełom lutego i marca pokazał, jak kruche 
są fundamenty Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Po 
tym doświadczeniu, wszystkie gminy członkowskie mówią jed-
nym głosem: potrzebne są zmiany. - Najbliższe miesiące z pew-
nością upłyną pod znakiem intensywnych prac nad zmianą 
statutu związku. Chcemy, by zasady finansowania komunikacji 
przez każdą z gmin były przejrzyste, transparentne i sprawiedli-
we. Co więcej, stoimy na stanowisku, że powinna nastąpić zmia-
na rozliczania gmin za organizację komunikacji – mówi Roman 
Foksowicz, przewodniczący MZK.

Do tej pory, niezależnie od kwot wpłacanych do MZK, każda 
z gmin członkowskich miała prawo do 1 głosu. I tak Jastrzębie-
-Zdrój, które rocznie płaci za komunikację ponad 14 mln zł miało 
takie samo prawo głosu jak gmina, która wpłaca kilkaset tysięcy 
zł rocznie. – Taki podział głosów uważamy za niesprawiedli-
wy. Wiele obiecujemy sobie, po wprowadzeniu zmian w sta-
tucie MZK. Proszę pamiętać, że między innymi z tego powodu 
struktury MZK parę lat temu opuścił Rybnik, Świerklany i Wo-
dzisław Śląski - mówi Anna Hetman, przezydent Jastrzębia.

tekst: Izabela Grela

Pracownicy Biura MZK dziękują pa-
sażerom za ich postawę w trudnym 
okresie dla komunikacji. - Zdajemy sobie 
sprawę z utrudnień z jakimi borykają się 
na co dzień pasażerowie. Zrozumiałe jest 
rozgoryczenie i nerwowość wielu z nich. 
Pragniemy jednak podkreślić, że zdecydo-
wana większość osób kontaktujących się 
z Biurem MZK wykazuje bardzo duże zro-
zumienie. Spotykamy się z przejawami wy-
rozumiałości, cierpliwości, a nawet wspar-
cia, za co raz jeszcze dziękujemy – mówi 
Rafał Jabłoński, rzecznik prasowy MZK 
Jastrzębie. Dodaje, że trwają intensyw-
ne prace zmierzające do unormowania 
sytuacji. - Zapewniamy jednocześnie, że 
pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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Michał Urgoł 
11 kwietnia br. 

Janusz Ogiegło 
18 kwietnia br. 

Tadeusz Sławik 
9 maja br. 

Jarosława Potępa 
16 maja br.

Janusz Toborowicz 
23 maja br.

Iwona Rosińska - pok. nr 127A 
11 kwietnia i 16 maja br. 

Piotr Szereda - pok. nr 127A 
18 kwietnia i 23 maja br. 

Ryszard Piechoczek - pok. nr 127A 
9 maja br. 

HARMONOGRAM 
DYŻURÓW RADNYCH 
RADY MIASTA 
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
godz. 15.30 - 17.00,  
pokój nr 303A,  
III piętro Urzędu Miasta

MARCOWE  
DECYZJE RADY 
MIASTA
28 marca br. odbyła się kolejna se-
sja Rady Miasta. Jastrzębscy radni 
podjęli uchwały w sprawie przyję-
cia programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Jastrzębie-Zdrój. Przegło-
sowali również uchwałę w sprawie 
określenia zadań z zakresu rehabi-
litacji zawodowej i społecznej, na 
które przeznacza się środki Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Przyjęli 
również Programu Polityki Zdrowot-
nej dla Mieszkańców Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój na rok 2019.

Na ostatniej sesji Rada Miasta przy-
jęła także uchwałę w sprawie do-
datkowego oznakowania taksówek 
na terenie miasta. Radni wprowa-
dzili zmiany w Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta Jastrzębie-
-Zdrój a także zatwierdzili zmiany 

w uchwale budżetowej.

Rada Miasta przyjęła również spra-
wozdanie z rocznej działalności 
Komisji Budżetu i Skarbu, Polityki 
Gospodarczej i Bezrobocia, Eduka-
cji, Bezpieczeństwa Publicznego 
i Samorządu Terytorialnego, Rodzi-
ny i Polityki Społecznej oraz Kultury, 
Sportu i Turystyki.

Podczas tej samej sesji Komisja 
Polityki Gospodarczej i Bezrobocia 
zawnioskowała o opracowanie kon-
cepcji dotyczącej programu wspar-
cia Komisji Europejskiej w procesie 
transformacji regionów górniczych 
oraz wysokoemisyjnych, a także 
w sprawie przedłużenia okresu obo-
wiązywania uchwały Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój w sprawie zwolnie-
nia od podatku od gruntów i nieru-
chomości dla przedsiębiorców.

tekst: Izabela Grela

Radni podczas sesji Rady Miejskiej
fot. Łukasz Parylak



Jastrząb  |  KWIECIEŃ 2019                7

LEPSZY DOJAZD DO 
TERENÓW INWESTYCYJNYCH

PORZĄDKUJEMY Z MYŚLĄ 
O INWESTYCJACH

380 metrów ulicy Rolniczej przebudowano.  
Roboty objęły odcinek od skrzyżowania  
z ul. Cichą w kierunku ul. Niepodległości.

Tereny inwestycyjne  
w dzielnicy Moszczenica  

zmieniły się nie do poznania

To ważna droga, bo prowadzi do tere-
nów inwestycyjnych. Miasto poważ-
nie myśli o pozyskiwaniu inwestorów, 
a żeby ci chcieli prowadzić tu swoją 
działalność, muszą mieć zapewnio-
ny dobry układ drogowy. - Stąd nasze 
zabiegi, by tereny inwestycyjne były jak 
najlepiej skomunikowane – wyjaśnia 
Roman Foksowicz, zastępca prezy-
denta miasta.

Prace objęły wykonanie nowej kon-
strukcji jezdni ulicy Rolniczej od skrzy-
żowania z ulicą Cichą w kierunku ulicy 
Niepodległości. Oprócz tego wykonane 

zostały pobocza, przebudowane zjazdy 
do posesji i rowy oraz wybudowana ka-
nalizacja deszczowa. W zakres zadania 
wchodziła również zmiana lokalizacji 
przydrożnego krzyża realizowana pod 
nadzorem Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. Koszt inwestycji wy-
niósł ponad 1,2 mln zł, z czego prawie 
750 tys. zł nasze miasto pozyskało 
w ramach „Rządowego programu na 
rzecz rozwoju oraz konkurencyjności 
regionów poprzez wsparcie lokalnej in-
frastruktury drogowej”.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Z końcem marca ruszyły prace mające na celu porządkowanie terenów 
inwestycyjnych w tzw. polu moszczenickim. – Naszym zamysłem jest przy-
gotowanie tak terenów, by potencjalny inwestor miał jak najmniej przeszkód, 
by kupić teren i rozpocząć budowę własnej inwestycji – tłumaczy zastępca 
prezydenta Roman Foksowicz.

Miasto Jastrzębie-Zdrój w Moszczenicy ma tereny, co prawda pokopal-
niane, ale bardzo dobrze ulokowane i skomunikowane. A te czynniki są 
w pozyskiwaniu inwestora najistotniejsze. Do pełni szczęścia brakowało 
uporządkowania i wyrównania terenu. 

Nie jest tajemnicą, że na działkach, o którym mowa, od czasu przejęcia 
od likwidowanej kopalni, porosło wiele samosiejek. Wyrośnięte drzewa 
i ustronność tego miejsca, wykorzystali też mieszkańcy do składowa-
nie odpadów. Czego tam nie można było znaleźć? Stare opony, popsuty 
sprzęt AGD i sterty śmieci. Teraz ten proceder został ukrócony. 

- Nie tylko wycięliśmy wszystkie krzaki i samosiejki, ale także porządkuje-
my teren. W zakres robót wchodzi jego wyrównanie i utwardzenie – dodaje 
Roman Foksowicz. – Dzięki temu zyskujemy działki o powierzchni prawie 
3 hektarów, zlokalizowany blisko autostrady i z przeznaczeniem na działal-
ność przemysłowo usługową. 

tekst: Izabela Grela

ul. Rolnicza już gotowa
fot. Michał Gruszka

Tereny inwestycyjne
fot. Robert Jaczyński

fot. Łukasz Parylak
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TYLE KWIATÓW  
W CAŁYM MIEŚCIE

Różnobarwne kwiaty zdobią już jastrzębskie skwery.  
Tylko tej wiosny w naszym mieście  

zostanie ich posadzonych ponad 10 tysięcy.

Rusza budowa  nowego przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju.

Trzeba przyznać, że serce rośnie, gdy tuż po szarościach zimy 
pojawią się pierwsze wiosenne akcenty. A tych nie zabraknie 
w Jastrzębiu-Zdroju. 

Różnobarwne kwiaty powoli ozdabiają jastrzębskie skwery. 
Pojawią się w wieżach kwiatowych, w donicach i na zielonych 
skwerach. Jako akcent kolorystyczny, na rondach i zieleńcach. 
Łącznie do końca maja posadzonych zostanie ponad 10 tysięcy 
roślin.

- Do obsadzania wybieraliśmy kwiaty, które będą stanowiły 
piękną dekorację i długo kwitły – mówi Marek Krakowski, dy-
rektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. - Nie sposób ich 
wszystkich wymienić, ale przytoczę chociaż kilka: prymule, bego-
nie, stokrotki, aksamitki oraz bratki. 

Tradycyjnie też trwa czyszczenie miasta po zimie. Na ulicach, 
chodnikach, ścieżkach rowerowych już od marca pracują ekipy 
porządkowe. Trwa usuwanie zanieczyszczeń, zamiatanie, czy 
też oczyszczanie wpustów ulicznych. 

By miasto prawdziwie wiosennie rozkwitło rozpoczęła się pie-
lęgnacja żywopłotów, drzew i krzewów. Przycinana jest też 
trawa, grabione są liście. Dopełnieniem wiosennych porządków 
jest mycie i drobne naprawy wraz z malowaniem ławek. 

Na utrzymanie letnie w budżecie miasta zabezpieczono po-
nad 8 mln zł.

tekst: Izabela Grela
fotografie: Łukasz Parylak

BUDUJEMY KOLEJNE  
EKOLOGICZNE PRZEDSZKOLE

Minęło ledwo pół roku od zakończenia budowy 
pięknego, nowoczesnego przedszkola w Boryni, 
a już rozpoczyna się w naszym mieście kolejna 
tego typu inwestycja. 

Miasto dopiero co podpisało umowę z wykonawcą 
na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ul. Pszczyńskiej i budowę nowego przedszko-
la. Tak powstanie zespół szkolno-przedszkolny.

Inwestycja szacowana jest na prawie 12 milionów 
złotych. Co najważniejsze, będzie proekologiczna. 
Z kotłowni wyrzucony zostanie stary piec węglowy 
i zastąpi go kocioł na gaz. Prócz termomodernizacji 

planowana jest też przebudowa szkoły, 
kompleksowa wymiana instalacji grzew-
czej i elektrycznej oraz adaptacja łazienek 
na potrzeby mniejszych dzieci. 

Nowe czterooddziałowe przedszkole wy-
budowane zostanie od strony wschodniej 
szkoły. Oba obiekty połączy specjalny 
łącznik. W nowym przedszkolu powsta-
nie też w pełni wyposażona kuchnia, któ-
ra przygotowywać będzie posiłki nie tylko 
dla przedszkolaków, ale i dla młodzieży 
szkolnej.

- Sukcesywnie, jako miasto, poprawia-
my komfort nauki najmłodszym jastrzę-
bianom. Cieszę się, że budujemy kolejne 
przedszkole a szkoła będzie w pełni 
ekologiczna. To inwestycja na przyszłość. 
Korzystając z okazji chciałabym prosić 
rodziców i dzieci o wyrozumiałość i cier-
pliwość na czas remontu – mówi Anna 
Hetman, prezydent miasta.

Inwestycja ma być zakończona do lutego 
2020 roku.

tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak

Miasto z każdym dniem pięknieje
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BOISKO PRZY  
UL. KOŚCIELNEJ ZOSTANIE 
PRZEBUDOWANE

WEŹ ROLKI I PRZYJDŹ 
NA STADION MIEJSKI

Do końca marca ważyły się losy siedziby 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-
Zdroju. A wszystko dlatego, że właściciel 

budynku, w którym mieści się MOK, podniósł 
stawkę czynszu z 40 do 88 tysięcy  

złotych za miesiąc!

TO BYŁY UDANE 
NEGOCJACJE
Właścicielem budynku, w którym mieści 
się MOK jest Instytucja Filmowa Silesia-
-Film w Katowicach. W grudniu 7-letnia 
umowa na najem dobiegła końca. Wte-
dy to pojawiły się pytania o dalszy los 
jastrzębskiej instytucji kulturalnej. Oka-
zało się bowiem, że właściciel budynku 
chciał stawkę najmu podnieść dwukrot-
nie. Miała ona wzrosnąć z 40 478,48 zł 
aż do 88.925,13 zł netto miesięcznie.

Na tak drastyczną podwyżkę nie chciały 
zgodzić się władze miasta. Rozpoczę-
ły się kilkumiesięczne negocjacje. Całe 
szczęście zakończyły się szczęśliwie. 

– Udało nam się wynegocjować znacz-
nie lepszą stawkę. Z chwilą podpisania 
umowy jesteśmy zobowiązani do płace-
nia miesięcznego czynszu w wysokości 
52,439,02 zł netto, czyli o 36 tysięcy 
mniej niż pierwotnie chciał właściciel – 
tłumaczy Ewa Gutowska, naczelnik Wy-
działu Kultury, Sportu i Turystyki.

A zatem tylko w 2019 roku za najem 
budynku dla Miejskiego Ośrodka Kul-
tury miasto zapłaci ponad 730 tysięcy 
złotych. Nowa umowa z Instytucją Fil-
mową Silesia-Film w Katowicach pod-
pisana jest na kolejnych 5 lat. 

Niemniej jednak, jak słyszymy od pre-
zydenta miasta, już rozważane są inne 
scenariusze. – Mamy pomysł jak zabez-
pieczyć dla MOK-u siedzibę. Jeszcze za 
wcześnie, by zdradzać szczegóły, ale jeśli 
wszystko pójdzie zgodnie z planem, bę-
dzie to rozwiązanie satysfakcjonujące dla 
mieszkańców a przede wszystkim gwa-
rantujące pracownikom MOK-u odpowied-
nie warunki pracy – mówi Anna Hetman.

tekst: Izabela Grela

Boisko trawiaste przy ul. Kościelnej zostanie przebudowane 
i rozbudowane. Zadanie zrealizuje Firma Antończyk Sp.j., która 
wygrała przetarg.

Celem inwestycji jest powiększenie boiska piłkarskiego i uporząd-
kowanie terenu wokół niego, a także zabudowa piłkochwytów.

- Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. W pierwszym przewi-
dziano wszystkie roboty rozbiórkowe, wykonanie skarpy ziemnej 
z utwardzonym dojazdem na murawę, zabudowę piłkochwytów 
oraz wykonanie części murawy – wyjaśnia Zofia Florek, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Drugi etap obejmuje wykonanie pozostałej części murawy, za-
budowę budynku gospodarczego oraz zakup elementów wy-
posażenia boiska. Przebudowa i rozbudowa boiska kosztować 
będzie prawie 650 tys. zł.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Na Stadionie Miejskim ponownie można jeździć na rolkach. 
Tor jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 
do 19.00 oraz w soboty i niedziele w godz. od 10.00 do 
19.00. Ma on 400 m długości i 5 m szerokości. Może być 
też wykorzystywany przy okazji organizowania innych im-
prez sportowych, jak na przykład zawody rowerowe. Pod-
czas odbywających się meczów piłkarskich bądź innych du-
żych wydarzeń na Stadionie Miejskim tor będzie nieczynny.

Miłośnicy jazdy w utrudnionych warunkach na deskorol-
kach, rolkach i rowerach mogą również realizować swoją 
pasję w jarze przy ul. Turystycznej. To tutaj znajdują się: 
skatepark, miasteczko ruchu drogowego oraz pumptrack, 
a każdego, kto ma ochotę potrenować na świeżym powie-
trzu na orbitrekach, drabince, twisterze czy wioślarzu za-
praszamy na siłownię pod chmurką.

tekst: Katarzyna Wołczańska

MOK pozostaje w starej siedzibie
fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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MUSISZ TU BYĆ
Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich do rezerwowania 
terminów z myślą o wydarzeniach, które w najbliższym 
kwartale będą organizowane w Jastrzębiu-Zdroju. Spektrum 
jest na tyle szerokie, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie.
Szczegółowych informacji szukajcie na www.jastrzebie.pl

Jarmark wielkanocny 
• parking przed kinem „Centrum”

Festiwal JAZZtrzębie
XIII Rajd Rowerowy  
PIERWSZY DZWONEK 

• 9:30 Hala widowiskowo-sportowa (Parking)

Dzień Ziemi 
• Od 15.00 do 19.00 
• Hala widowiskowo-sportowa

Raz, dwa, trzy…  
Zakręceni Coolturalnie

• 19 maja OWN 
• 29 maja przed Galerią Jastrzębie 
• 31 maja MOK Centrum

Dzień Flagi
• Godz. 17.30 przed MOK Centrum 
• Przemarsz z flagami na OWN

Rambit Ole, Ole, Przedszkole
• Hala widowiskowo-sportowa, godz. 10.00

Mała Akademia Teatralna
• Godz. 16.30
• Borynia, Bzie, Moszczenica

#BIBLIOTEKA 
Tydzień Bibliotek 2019

• 8 maja - spotkanie autorskie z Kamilem Bałukiem 
 - koncert Margity Ślizowskiej
• Miejska Biblioteka Publiczna 
• Godz. 18.00

Zlot Foodtrucków
• Przed kinem Centrum

Jastrzębski Dzień Rodziny 
• 15.00 -19.00 Jar południowy 

Turniej boksu im. T. Wijasa
• 16:00 
• Hala widowiskowo sportowa 

Raz, dwa, trzy...  
Coolturalnie Zakręceni

• OWN

Dzień Seniora
• Godz. 10.00, OWN

Jarmark Rzemieślniczy
• Parking MOK

Bieg Uliczny Kobiety na 5+
Raz, dwa, trzy...  
Coolturalnie Zakręceni

• przed Galerią Jastrzębie

Święto działacza kultury 
• MOK Centrum

Piknik JSW 
• Stadion Miejski

Dzień Dziecka
• Parking przed kinem Centrum, godz. 16.00

Wolni z Wyboru - rocznica 
pierwszych wolnych wyborów

• Godz. 19.00 
• Wymarsz spod UM w kierunku MOK

OWN koniec tygodnia czytania
• Godz. 16.00

Fit Day
• 17:00, Hala widowiskowo sportowa

Dni Miasta 
• 15:30 
• Stadion Miejski

Tuning Day 
• 12:00 
• Lodowisko Jastor

Moto Kraft Jastrzębie
• Start godzina 10.00 
• Hala widowiskowo-sportowa

Jastrzębski Dzień Zwierzaka 
• Jar południowy  
• Godz. 15:00

Giganci - Wipeoutplanet
• Hala widowiskowo-sportowa

12-14.04

26-30.04

1.06

2.06

4.06

8.06

14-15.06

16.06

22-23.06

30.06

6-7.07

7.06

27.04

28.04

2.05

10-12.05

7.05

7,8,9.05

12.05

18.05

19.05

19, 29, 
31.05

8-15.05

22.05

26.05

24-26.05

31.05

29.05



Jastrząb  |  KWIECIEŃ 2019                13

KOMU  
BIJE  
DZWON
Posiadają koronę, hełm, płaszcz, usta, 
a nawet duszę. Wykonane z masy wul-
kanicznej, drzewa oliwnego, dębu kor-
kowego, srebra, miedzi, mosiądzu, spi-
żu, porcelany, ze słomy i włóczki. 

Dzwonek to ten wynalazek ludzkości, 
który znany był już przed naszą erą – 
ostrzegał przed niebezpieczeństwem, 
pożarem, sztormem, zbliżającym się 
wrogiem, obwieszczał ważne wydarze-
nia lub po prostu odmierzał czas. Jest 
nieodłącznym atrybutem strażaków, 
woźnych, ministrantów, kolejarzy, pa-
sterzy oraz św. Mikołaja.

Dzwonki recepcyjne, szkolne, paster-
skie, alpejskie, wietrzne, ozdobne, wy-
kopaliskowe, żeglarskie, janczary, gon-
gi, misy tybetańskie – to wszystko już 
wkrótce będzie można obejrzeć w Mu-
zeum Dzwonków w Jastrzębiu-Zdroju. 
Kolekcja liczy około 7,5 tysiąca ekspo-
natów i wciąż się powiększa.

Krzysztof Zagaja, kolekcjoner, który 
tysiące dzwonków dotychczas trzy-
mał we własnym mieszkaniu właśnie 
kończy ustawiać w gablotach ekspo-
naty i już w maju otworzy drzwi mu-
zeum dla zwiedzających.

Krzysztof żyłkę kolekcjonera miał od 
zawsze. Od kiedy pamięta po prostu 
musiał mieć największą kolekcję cze-
gokolwiek by akurat, zgodnie z osie-
dlową modą, nie zbierano. Były kapsle, 
znaczki, pudełka zapałek, po papiero-
sach, monety i wszystko co tylko nada-
wało się do zbierania. Chyba sam nie 
sądził, że właśnie dzwonki pochłoną 
go na dłużej. Podczas wakacji w Dyno-
wie jego ojciec podarował mu niewinną 

pamiątkę. Ten egzemplarz wciąż jest 
jednym z najważniejszych w kolek-
cji, która zawiera obecnie dzwonki ze 
wszystkich kontynentów i większości 
państw świata.

Decyzja o powstaniu Muzeum Dzwon-
ków zapadła, kiedy w 2008 r. zmarł 
ks. Antoni Łatko, a jego kolekcja, zgod-
nie z ostatnią wolą księdza, trafiła pod 
opiekę sióstr Loretanek. Krzysztof Za-
gaja podjął się reaktywacji inicjatywy, 
ponieważ dzwonki przestały się mieścić 
nie tylko w jego mieszkaniu, ale także 
w pokoju wynajętym od sąsiadki. Jego 
zbiór już wkrótce będzie prawdopodob-
nie największą prezentowaną kolekcją 
dzwonków na świecie. 

Najmłodsi odwiedzający będą mogli li-
czyć na ciekawe warsztaty tematyczne. 

Jednym z celów Muzeum Dzwonków 
jest rozwijanie zainteresowań wśród 
dzieci i zaszczepianie wśród nich pa-
sji – niekoniecznie związanej z kolek-
cjonowaniem dzwonków. A i dorośli 
z pewnością nie będą narzekać na 
nudę. Znaczną część ekspozycji można 
dotknąć i przede wszystkim usłyszeć. 
W połączeniu z pasją, którą Krzysztof 
wręcz emanuje podczas opowiadania 
o poszczególnych eksponatach, pobyt 
w Muzeum Dzwonków jest niezapo-
mnianym przeżyciem.

Muzeum mieści się przy ul. 1 maja 61, 
w zabytkowym budynku dawnej Lecz-
nicy Spółki Brackiej, w bliskim sąsiedz-
twie Parku Zdrojowego. Więcej o kolek-
cji można się dowiedzieć odwiedzając 
stronę www.jastrzebie.pl.

tekst i fotografie: Łukasz Parylak

Kolekcja dzwonków liczy 7,5 tysiąca eksponatów i wciąż się powiększa
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Kwiecień to miesiąc świadomości autyzmu. Skoro tak, to 
rozwijajmy świadomość i w paru słowach opisujemy, jak można 
rozpoznać pierwsze jego symptomy u dzieci.

KWIECIEŃ ROZPALA 
NAS NA NIEBIESKO

Autyzm to bardzo złożone, często wielo-
przyczynowe i niestety ciągle nie ustalone 
etiologicznie zaburzenie. Jedno jest pew-
ne, fundamentalne znaczenie w jego roz-
poznaniu mają dysfunkcje mózgowe. Dla-
tego to tak ważne, by wcześnie postawić 
diagnozę, by jak najlepiej wykorzystać pla-
styczność młodego mózgu. By każde do-
świadczenie i nowe bodźce, stymulowały 
go odpowiednio wcześnie i skutecznie. 
Wczesne wykrycie zaburzeń autystycz-
nych umożliwia prowadzenie oddziaływań 
terapeutycznych w najbardziej optymal-
nym czasie pojawienia się danej funkcji. 
Najważniejszym i pierwszym „diagnosta-
mi” dziecka są naturalnie jego rodzice. To 
na nich spoczywa ogromny obowiązek nie 
tylko zarejestrowania wczesnych, niety-
powych zachowań u swojego dziecka, ale 
najważniejsze, przełamanie obaw i zwró-
cenie się do odpowiednich osób oraz in-
stytucji o wsparcie. 

Na co zwrócić szczególną uwagę? Kiedy 
stwierdzić, że „z moim dzieckiem jest coś 
nie tak”, „jest jakieś dziwne” i nie dać się 
przekonać innym, że przecież z tego wyro-
śnie, że też byliśmy podobni w jego wieku? 

1. Pierwszym symptomem, który po-
winien zapalić czerwoną lampkę naszej 
uwagi jest kontakt wzrokowy - dziecko 

już w pierwszym miesiącu życia, poszu-
kuje i potrafi skupić wzrok na twarzy oso-
by dorosłej, śledzi przedmiot lub osobę 
poruszające się blisko niego, patrzy na 
kontrastowe barwy, a w drugim miesiącu 
życia reaguje na mimikę i często, ku rado-
ści rodziców, odwzajemnia uśmiech. Czy 
moje dziecko tak potrafi?

2. Czy twoje dziecko uwielbia oglądać te-
lewizję, a właściwie reklamy? Może często 
powtarza całe zdania lub nawet dialogi 
usłyszane wcześniej? Dzieci ze spektrum 
autyzmu często zachowują się jak funkcjo-
nalnie niesłyszące. Czasami nie reagują na 
własne imię, dźwięki nie wywołują u nich 
żadnych reakcji a mowa werbalna nie jest 
wyróżniona żadną ich uwagą.

3. Kolejnym bardzo ważnym kamieniem 
milowym w rozwoju poznawczym dziec-
ka, który można zaobserwować już w 9 - 
10 miesiącu życia jest gest wskazywania 
palcem. Dziecko podczas oglądania czy 
czytania książeczek, pokazuje na ilustracji 
poszczególne elementy. Czy moje dziecko, 
którego mowa nie jest jeszcze na etapie 
zrozumiałej, wykorzystuje ten gest jako 
swoisty „komunikator”? Czy dzięki temu 
gestowi, próbuje ze mną „rozmawiać”. Czy 
raczej wcale go nie prezentuje, albo wyko-
rzystuje moją rękę do wskazywania?

4. Następnym ważnym wyznacznikiem, 
a zarazem takim, który jest najczęściej wy-
mieniany przez rodziców czy opiekunów, 
jako decydujący o poszukaniu pomocy jest 
brak lub bardzo ograniczony rozwój mowy 
czynnej. Dzieci z zaburzeniami autystycz-
nymi najczęściej nie zdają sobie sprawy 
z istnienia i możliwości wykorzystania ję-
zyka, jako systemu do komunikowania się 
z drugim człowiekiem. Osoby autystyczne 
nie tyle nie chcą się komunikować, co nie 
wiedzą, jak mogą to robić. Czy moje dziec-
ko chętnie podejmuje dialog nawet jeśli jest 
jeszcze na etapie gaworzenia?

5. A jak wygląda zabawa mojej pociechy? 
Czy potrzebuje rówieśników, czy raczej bawi 
się samo, często ciągle w identyczny spo-
sób, powtarzając wkoło te same czynności? 
Oczywiście, dzieci do pewnego etapu roz-
woju wolą bawić się same lub z dorosłym. 
Warto jednak zauważyć, czy bawią się te-
matycznie, naśladując w zabawie czynności 
dorosłych, odtwarzając znane sytuacje np. 
robią ciasto, naprawiają samochody itp.

6. A co z emocjami? Ze względu na brak lub 
ograniczony rozwój mowy służącej do ko-
munikowania się, pojawiają się formy pro-
testu takie jak płacz, krzyk, upór, odmowa, 
agresja lub autoagresja. Zachowania tzw. 
„trudne”, często są wynikiem niezrozumie-
nia przez osoby z autyzmem, zaistniałej 
sytuacji. Może u mojego dziecka też za-
uważam takie zachowania, a nawet znam 
sytuacje, w których częściej je prezentuje 
i już wcześniej ich unikam, bo trudno później 
wyciszyć je emocjonalnie?

Przedstawione powyżej obszary, na które 
warto zwrócić uwagę, gdy obserwujemy 
lub bawimy się z naszym dzieckiem, są 
tylko wskazówką, żeby poszukać pomocy 
i pełnej informacji w wyspecjalizowanych 
placówkach, które organizują szereg dzia-
łań o charakterze informacyjno – edukacyj-
nym. W Jastrzębiu-Zdroju działa kilka takich 
placówek. Pierwsze kroki warto skierować 
do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
(przy ul. Wrocławskiej 12 w Jastrzębiu-
-Zdroju).

Wsparcia można szukać także w placów-
kach, prowadzących edukację dzieci z nie-
pełnosprawnością. W naszym mieście 

Dzieci podczas happeningu przed Urzędem Miasta
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APLIKACJA PRZYPOMNI O WYWOZIE ODPADÓW

PINB - PRZYJMOWANIE STRON ORAZ PISM

W naszym mieście została uruchomiona 
usługa EcoHarmonogram, narzędzie, któ-
re po zainstalowaniu na telefonie przypo-
mni o terminie wywozu odpadów, ale to 
nie jedyna jego funkcja.

Aplikacja EcoHarmonogram jest nieoce-
nionym pomocnikiem przy domowym 
gospodarowaniu odpadami w codziennym 
życiu. Jej główną funkcją jest zapewnienie 
mieszkańcom wygodnego dostępu do 
zawsze aktualnych harmonogramów od-
bioru odpadów komunalnych. Wystarczy 
podać swój adres, a aplikacja przypomni, 
że zbliża się termin odbioru śmieci.

Bardzo przydatne są również funkcje 
związane z segregacją odpadów - dzię-
ki aplikacji można szybko sprawdzić, co 
można, a czego nie można wrzucać do 

poszczególnych pojemników i worków na 
odpady. Użytkownik może też sprawdzić 
godziny działania i adresy Punktów Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK, GPZON) oraz dowiedzieć się, co 
zrobić z odpadami niebezpiecznymi.

EcoHarmonogram jest darmową aplikacją 
do ściągnięcia na wszystkie trzy syste-
my operacyjne: Android, Windows i iOS. 
Aplikację można pobrać bezpośrednio 
ze sklepu: App Store, Google Play, 
Windows Store. Więcej informacji 
można znaleźć na stronie in-
ternetowej www.ecohar-
monogram.pl
tekst: Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Bu-
dowlanego informuje, że od kwietnia 
przyjmowanie stron oraz pism w pro-
wadzonych postępowaniach odbywa się 
w poniedziałki, wtorki i czwartki. Środy 
i piątki są dniami pracy wewnętrznej in-
spektoratu.

Siedziba inspektoratu mieści się w bu-
dynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 
- 5 piętro, pokój 505A, 506A i 507A. 
Przyjmowanie stron osobiście przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego odbywa się po wcześniej-
szym ustaleniu daty wizyty we wtorki 
w godz. od 12.00 do 15.00.

Nr tel. 32 4785 389,  
32 4785 233, 
32 4785 167 
fax: 32 4785 239 
e-mail: poczta@pinb.jastrzebie.pl

Powiatowy Inspektor Nadzoru  
Budowlanego: inż. Wojciech Długosz

specjalizują się w tym: Przedszkole Spe-
cjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 
23, Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na, Zespół Szkół nr 9,Przedszkole Publicz-
ne nr 14, Niepubliczne Przedszkole i Żło-
bek „Dzwoneczek”, Terapeutyczny Punkt 
Przedszkolny Słoneczna Kraina.

Organizacje działające na rzecz dzieci z nie-
pełnosprawnością: Stowarzyszenie „Pro-
jekt 10”, Fundacja Słoneczna Kraina Dzie-
ciom, Stowarzyszenie „Przyjazny Zakątek”

tekst: Katarzyna Słomian 
fotografie: Łukasz Parylak
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STOWARZYSZENIE  
AKTYWNY SENIOR

WYCIECZKI I WCZASY  
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2

4 maja 
Kraków, Centrum Jana Pawła II, zwiedzanie miasta 
meleksem. Cena 130 zł z obiadem.

11 maja 
Góra św. Anny, pałac w Mosznej, Park Miniatur 
Olszowa Sakralnych. Cena z obiadem 130 zł.

23-26 maja 
Warszawa, Żelazowa Wola, Niepokalanów, Zamek 
Królewski. Cena 630 zł.

21 - 23 czerwca 
Licheń i inne sanktuaria. Cena 170 zł.

6 - 19 lipca 
31 sierpnia - 13 września 
Wczasy w Jarosławcu.

Informacja pod nr tel.: 32 471 2071, 535 997 170 (kon-
takt po godz. 18.00) lub w siedzibie Stowarzyszenia ul. 
Wrzosowa 12A, w czwartki w godz. od 17.00 do 18.00, 
tel. 32 471 9555.

Stowarzyszenie zaprasza 
wszystkich mieszkańców do 
udziału w wycieczkach. Odbędą się 
one w następujących terminach:

Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszystkich za-
interesowanych do udziału w następujących przedsięwzięciach:
25 maja – zabawa z okazji Dnia Matki – Harian. 
28 - 29 maja - Krynica - Dolina Popradu.  
21 czerwca - Zamek Książ w Wałbrzychu, ogrody, podziemia.  
29 czerwca - zabawa z okazji Dnia Ojca.  
11 – 12 sierpnia - Kotlina Kłodzka.
Biuro przy ul Turystycznej 4 czynne jest w poniedziałki i czwartki 
w godz. od 9.00 do 11.00, tel. 32 471 2234.

ODWIEDŹ 
KLUB 
SENIORA
Przy ul. Mazowieckiej 10 (obok banku) działa 
Klub Seniora. Bogata oferta bezpłatnych zajęć 
skierowana jest przede wszystkim do miesz-
kańców powyżej 60. roku życia, ale nie tylko. 
Klub Seniora otwarty jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 13.00 do 19.00.

I. „Zręczne ręce”: 
- poniedziałek, godz. 14.30 
- piątek, godz. 14.30

II. Joga: 
- piątek, godz. 13.00

III. Zajęcia z brydża sportowego: 
- wtorek, godz. 13.30

IV. Gimnastyka: 
- poniedziałek, godz. 15.30 
- środa, godz. 15.30

POLSKI ZWIĄZEK 
EMERYTÓW 
PRZYPOMINA
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdro-
ju informuje, że wydawane są zaświadczenia na 
zniżkę kolejową. Ponadto zaprasza do udziału 
w następujących wyjazdach:

14 maja – Opole, Moszna.
17 lipca – Złoty Stok, Kotlina Kłodzka.
7 sierpnia – Tarnów, Zalipie.

Informacje można uzyskać w siedzibie Związ-
ku przy ul. 1 Maja 45 we wtorki, środy i czwartki 
w godz. od 9.00 do 12.00, tel. 32 4358 031.

fot. Łukasz Parylak
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Sołtys: Dorota Ledwoń 
Adres siedziby: ul. Cieszyńska 101 
Tel. kontaktowy: 602 198 611 
Adres e-mail: dorota.ledwon@tlen.pl

Sołtys od 2015 roku. W Ruptawie-Cisówce mieszka 
od ponad 20 lat. Jest szczęśliwą mężatką od 35 lat.

Priorytetem obecnej kadencji jest sygnalizacja świetlna Cieszyńska-
-Libowiec-Kilińskiego i naprawa lokalnych dróg.

POZNAJ 
SWOJEGO 
SOŁTYSA

W ciągu kilku miesięcy od wyborów samorządowych, zgodnie z prawem, należy wybrać sołtysów 
i rady sołeckie. Są to równie ważne wybory, jak te na szczeblu gminy czy powiatu. Ze względu na 
zmienione przepisy prawa wyborczego kadencje sołtysów i rad sołeckich trwają pięć lat, podobnie 
jak kadencje prezydenta i radnych.

W naszym mieście wybory sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli już się zakończyły. W ko-
lejnych numerach gazety będziemy publikować wizytówki osób, które głosami mieszkańców zostały 
wybrane do reprezentowania każdej z dzielnic Jastrzębia-Zdroju.

MOSZCZENICA SZEROKA

BORYNIA
BZIE

RUPTAWA-CISÓWKA SKRZECZKOWICE

Sołtys: Józef Mucha 
Adres siedziby: ul. Komuny Paryskiej 14 
Tel. kontaktowy: 605 404 819

Sołtysem jest od 10 lat. W Moszczenicy 
mieszka od urodzenia. Od 44 lat jest mężem 
Ireny Mucha.

Priorytetem tej kadencji jest remont ul. Wyzwolenia i Dąbrowskiego 
z chodnikiem oraz budowa placu zabaw przy ul. Komuny Paryskiej 
i Żelaznego Szlaku Rowerowego.

Sołtys: Antoni Weissmann 
Adres siedziby: ul. Powstańców 82 
Tel. kontaktowy: 505 345 512 
Adres e-mail: superbolo@poczta.onet.pl

Sołtys od 2015 roku. Z Szeroką związany od 
urodzenia. Od 34 lat żonaty. 

Priorytetem obecnej kadencji jest upiększanie dzielnicy Szeroka. 

Sołtys: Jarosław Fojt 
Adres siedziby: ul. Gajowa 11A 
Tel. kontaktowy: 698 520 588 
Adres e-mail: solectwoborynia@op.pl

Sołtys od 2015 roku. Z Borynią związany od 
urodzenia. Od 27 lat żonaty. 

Priorytetem obecnej kadencji jest budowa chodnika przy ul. Po-
wstańców Śląskich w szczególności na wysokości Ławczoka.

Sołtys: Michał Urgoł 
Adres siedziby: ul. Rostków 7 
Tel. kontaktowy: 501 730 899 
Adres e-mail: michal.urgol@gmail.com
Sołtys od 2015 roku. Radny Rady Miasta od 2018 
roku. Z Bziem związany od 1989 roku, jednak rodzi-
na rdzennie pochodzi z Bzia. Od 17 lat żonaty. 

Priorytetem obecnej kadencji jest rozszerzenie sieci kanalizacyj-
nej i gazowej, budowa parkingu przy SP 15 i budowa chodników 
i oświetlenie ulic.

Sołtys: Dawid Fojt 
Adres siedziby: ul. Gajowa 11A 
Tel. kontaktowy: 602 667 384 

Sołtys od 5 lat. Z Skrzeczkowicami związany 
od urodzenia. Od 11 lat żonaty.

Priorytetem obecnej kadencji jest dobro mieszkańców i budowa bo-
iska przy SP 14.
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Frederick Douglas powiedział niegdyś “Bez 
walki nie ma postępu.” To właśnie walka, 
rywalizacja i chęć stania się jeszcze lepszym 
sprawia, że zdobywamy szczyty. Przekonała 
się o tym 15-letnia jastrzębianka, która 
pomimo młodego wieku z powodzeniem 
zdobywa kolejne trofea.

ZAWALCZYĆ  
O PUCHAR ŚWIATA

Wszystko zaczęło się w 2014 roku, gdy 
Zuzanna Fujak miała 11 lat. To wtedy po 
raz pierwszy miała styczność z biegami 
narciarskimi. - W bardzo szybkim czasie 
poczuła, że to jest właśnie to, co chce robić 
w życiu. Zaczęła swoje pierwsze treningi, 
a z czasem także starty w zawodach – 
opowiada jej ojciec, Paweł Fujak. 

Obecnie jastrzębianka sklasyfikowana 
jest na wysokim 2 miejscu w klasyfika-
cji generalnej biegów narciarskich (57 
miejsc). Na każdy sukces ciężko pracuje. 
Bez regularnych treningów nie mogłaby 
myśleć o startach w zawodach. - Trenu-
jemy 5 razy w tygodniu pomimo szkoły 
i zawodów. Wbrew pozorom dodatkowe 
obowiązki motywują mnie do lepszej or-
ganizacji czasu. Nie ma chwili na zawaha-
nie. Liczy się cel. A moim jest zwycięstwo 
w zawodach – mówi Zuzia Fujak. 

Taka codzienność treningi-szkoła-dom 
doskonale ją hartuje. I choć jest dopiero 
nastolatką doskonale się w niej odnaj-
duje. Dzięki dobrej organizacji, wytrwa-
łości w dążeniu do celu i wsparciu rodzi-
ny. Spory udział ma w tym jej tata Paweł 

Fujak, który bardzo dużo czasu poświę-
ca córce, by mogła rozwijać swoją pasję. 
Wspólne aktywności sportowe, treningi 
i zawody. Tak zrodziła się więź na dobre 
i na złe. Razem dzielą się słodyczą wy-
granych ale i goryczą porażek. Pokazały 
to chociażby ostatnie zawody. – Pod-
czas biegu popełniłam błąd i upadłam, ale 
nie w głowie było mi poddać się. Wstałam 
i pobiegłam dalej. Ostatecznie zajęłam 2 
miejsce. Tylko w takich momentach moż-
na poczuć satysfakcję i smak zwycięstwa 
nad własnymi słabościami – przyznaje 
Zuzanna. 

Jastrzębianka jest nieugięta i wytrwale 
dąży do celu. A ten ma jeden - dostać się 
do kadry Justyny Kowalczyk. A potem… 
zawalczyć o Puchar Świata. – Nie ukry-
wam, że Justyna Kowalczyk mnie inspiruje. 
Światowa czołówka biegaczy narciarskich 
to dla mnie idole. Z zapartym tchem pa-
trzę, jak potrafią pokonywać przeciwność 
i jak walczą do końca. Do ostatniego tchu 
– mówi jastrzębianka.

tekst: Michał Gruszka 
fotografie: archiwum rodzinne

Zuzanna Fujak podczas zawodów
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WIELKI PIĄTEK 
JASTRZĘBSKIEGO 
WĘGLA
Po fantastycznym zwycięstwie nad 
PGE Skrą Bełchatów w ćwierćfinałowej 
rywalizacji fazy play-off siatkarze Ja-
strzębskiego Węgla na przygotowania 
do kolejnych meczów o mistrzostwo 
kraju mają czasu aż nadto. 

PlusLiga potwierdziła terminy dwóch 
meczów półfinału. Nasi siatkarze 
zmierzą się z Onico Warszawa 16 i 19 
kwietnia. Pierwszy mecz odbędzie się 

ZUZA BLUTKO 
MISTRZYNIĄ ŚLĄSKA, 
ROKSANA PASTUSZAK 
OTARŁA SIĘ O MEDAL

DOSKONAŁE 
REZULTATY H2O

4 DNI, 3 STARTY, 3 MEDALE

Podczas Halowych Mistrzostw Śląska Młodzików Zuza była bezkonku-
rencyjna na dystansie 60m przez płotki wygrywając serię eliminacyjną 
z czasem 9.98 s. W finale jeszcze zdołała poprawić swój wynik na 9.93 s.

Roksana Pastuszak awansowała razem z Blutko do finału, gdzie otarła 
się o medal zajmując czwarte miejsce. Z kolei w skoku w dal ustanowiła 
nowy halowy rekord klubu. Tym samym poprawiła wynik właśnie Zuzy 
o 13 cm skacząc 4.39m i zajmując piąte miejsce.

tekst: KB MOSiR Jastrzębie-Zdrój

Zawodnicy Klubu Pływackiego H2O 
Jastrzębie-Zdrój, którzy trenują na ba-
senie w ZS nr 6 im. Króla Jana III So-
bieskiego w ramach zadania współ-
finansowanego przez Urząd Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, zdobyli aż 29 medali 
w V Wiosennych Zawodach Pływac-
kich w Woli.

W zawodach udział wzięło aż 277 za-
wodniczek i zawodników z 20 klubów. 
Nasze miasto reprezentowały 22 oso-
by, a na ich szyjach zawisło 8 złotych, 
10 srebrnych i 11 brązowych medali.

tekst i fotografia: Klub Pływacki  
H20 Jastrzębie-Zdrój

Roman Rajwa w przeciągu czterech dni zaliczył trzy starty na 5 km zdobywając dwa 
złota i jedno srebro.

Na rozgrzewkę Roman wybrał się do Rybnika na 5 Bieg Kopernika, zwyciężając na pięcioki-
lometrowej przełajowej trasie osiągając czas 18:52. Dzień później wystartował w III Chary-
tatywnym Biegu i Marszu Nordic Walking „Z sercem na dłoni” pokonując dystans z czasem 
20:19 i będąc drugim zawodnikiem na mecie. Trzeci start Romek zakończył zwycięstwem 
w Krostoszowicach w biegu upamiętniającym Bitwę o Narwik uzyskując rezultat 19:54.

tekst i fotografia: KB MOSiR Jastrzębie-Zdrój

w warszawskiej hali Torwaru, rewanż… 
w Wielki Piątek w hali widowiskowo-
-sportowej. Spotkanie odbędzie się 
o 17.30. Rywalizacja toczyć się będzie 
do dwóch zwycięstw. Z racji tego, że 
Onico po sezonie zasadniczym wyprze-
dzało naszych siatkarzy w tabeli, ewen-
tualny decydujący mecz odbędzie się 
w Warszawie.

tekst i fotografia: Łukasz Parylak

Mecz półfinałowy z PGE Skra Bełchatów
fot. Łukasz Parylak

Roman Rajwa podczas zawodów




