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JAK SIĘ ŻYJE  
W JASTRZĘBIU-

ZDROJU?
Prawie 400 jastrzębian wypełniło an-
kietę, której celem było zdiagnozowa-
nie obecnej sytuacji Jastrzębia-Zdroju 
oraz wyznaczenie kierunków rozwoju 
miasta na najbliższe lata. Jej wyniki 
posłużą do opracowania dokumen-
tów pozwalających do aplikowania po 
środki zewnętrzne, tak by podnieść 
jakość życia mieszkańców. 

A oto jakie wnioski płyną z analizy 
uzyskanych odpowiedzi. 33,2% ja-
strzębian z prawie 400 ankietowanych 
jest zadowolonych z życia w mieście, 
41,1% wyraziło przeciwną opinię, 
a 13,9% uznało, że trudno powiedzieć. 
Przeciętnie oceniono lokalny rynek 
pracy, edukację i szkolnictwo, opiekę 
społeczną i zdrowotną, stan środo-
wiska naturalnego, aktywność środo-
wisk lokalnych, przestrzeń miejską do 
spędzania wolnego czasu, infrastruk-
turę mieszkaniową, funkcjonowanie 
administracji i dostępność przestrze-
ni dla osób niepełnosprawnych. Stan 
dróg i dostęp do komunikacji publicz-
nej najwięcej osób określiło jako złe. 
W odczuciu ankietowanych najwięk-
szy problem w mieście stanowi oferta 
pracy poza sektorem górniczym, z ko-
lei dziedziny, w których należy podjąć 
najpilniejsze działania to te sprzyja-
jące tworzeniu nowych miejsc pracy, 
a dalej wspieranie lokalnych przedsię-
biorców oraz remonty i budowa dróg. 
32,7% ankietowanych ma zaufanie do 
urzędników, 22,4% nie ma, a 44,9% 

stwierdziło, że trudno powiedzieć. 
Obsługę w urzędzie miasta 41,1% ja-
strzębian oceniło dobrze, 35,2% prze-
ciętnie, a 12,8% bardzo dobrze. Jako 
mankament wskazano brak instytu-
cji takich jak ZUS i NFZ (20%), z kolei 
obsługę w urzędzie, zdaniem miesz-
kańców, usprawniłoby wprowadzenie 
elektronicznego systemu kolejki.

Odpowiednio włączonych w proces 
współtworzenia i współdecydowania 
o mieście czuje się 15,9%, nie ma zda-
nia 37,8%, natomiast 46,3% wybra-
ło odpowiedź negatywną. Aż 89,8% 
ankietowanych jastrzębian dostrze-
ga potrzebę, aby powstawały i były 
rozbudowywane przyjazne miejskie 
przestrzenie, w których można spę-
dzać wolny czas. 52,7% uważa, że 
w mieście potrzebny jest deptak przy 
ul. 1 Maja, 63,6% opowiedziało się za 
dalszą modernizacją OWN, a 74,2% 
chce budowy ścieżek rowerowych. 
Oceniono również działania proeko-
logiczne. W tym przypadku 24,1% 
ankietowanych odpowiedziało, że są 
one prowadzone dobrze, 32,8% wy-
raziło odmienną opinię, natomiast 
43% nie ma zdania na ten temat. Na 
pytanie czy w najbliższym czasie za-
mierza Pan/Pani wyjechać z miasta 
aż 68,2% wybrało odpowiedź nega-
tywną, a 23,7% chce zmienić miejsce 
zamieszkania.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Drodzy Czytelnicy,
Wakacje zaczęły się na dobre i choć wielu 
z nas kojarzą się one z błogim lenistwem, 
zaskoczę Was i powiem, że nie w Jastrzę-
biu-Zdroju.
Front prowadzonych inwestycji jest niezwy-
kle szeroki. Intensywnie remontujemy drogi. 
Teraz skupiamy się na wzmocnieniu wszyst-
kich tych, którymi docelowo prowadzony 
będzie objazd podczas budowy nowego wia-
duktu na Al. Piłsudskiego. To będzie potężne 
przedsięwzięcie. Chcemy być gotowi. 
Nie zapominajmy, że równocześnie Park 
Zdrojowy, mówiąc wprost, jest dużym pla-
cem budowy. Robota wre też w budynku 
Łazienki III. Duży postęp widać przy budowie 
sali koncertowej, a inwestycja w budowę no-
wych ścieżek rowerowych, popularnie zwana 
żelaznym szlakiem, też już wystartowała.
Skoro wakacje, to oczywistym jest, że dużo 
uwagi poświęcamy remontom szkół i przed-
szkoli. Jestem pod wrażeniem postępu prac 
przy przebudowie SP 17 i SP 1 oraz budo-
wanego tuż obok nowego przedszkola. Naj-
młodsi mieszkańcy Bzia i ich rodzice będą za-
chwyceni wyremontowaną siedzibą PP 11, 
a przedszkole przy Katowickiej przechodzi 
taką metamorfozę, że sama jestem ciekawa 
reakcji dzieci. Dodatkowo prowadzimy re-
monty w innych szkołach w tym od 7 lat nie-
używanym budynku SP7 przy Kaszubskiej. 
O tym wszystkim przeczytacie w tym nume-
rze gazety. Życzę Wam miłej lektury i cudow-
nie przeżytych wakacji!

Prezydent Jastrzębia-Zdroju
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CZERWCOWE 
OBRADY 

RADY MIASTA
Kilkanaście projektów uchwał mieli do 
rozpatrzenia radni na ostatniej przed wa-
kacyjną przerwą sesji. Odbyła się ona 27 
czerwca. W porządku obrad znalazło się 
siedem projektów związanych z oświatą. 
Akceptację radnych zyskała uchwała doty-
cząca trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla niesamorządowych szkół, przedszkoli, 
placówek oświatowych oraz trybu przepro-
wadzania kontroli prawidłowości ich pobra-
nia i wykorzystania. Ustalono też plan sieci 
publicznych szkół ponadpodstawowych 
i szkół specjalnych. Ponadto przegłosowa-

no uchwały w sprawach: przekształcenia 
Szkoły Podstawowej Nr 23 i nadania imie-
nia Technikum Nr 3. Wymaganej większo-
ści głosów nie uzyskały natomiast projekty 
uchwał w sprawach utworzenia Zespołów 
Szkolno-Przedszkolnych Nr 1 i 2. Podobnie 
stało się z uchwałą w sprawie warunków 
udzielania bonifikat od opłat jednorazowych 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego gruntów w prawo własności 
i wysokości stawek procentowych tych bo-
nifikat. Podczas posiedzenia podjęte zostały 
jeszcze uchwały budżetowe jak też dotyczą-

ce miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Oprócz tego zaakceptowa-
no zaproponowane zmiany w zakresie na-
gród i wyróżnień dla zawodników i trenerów 
oraz powołano zespół ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników. Radni uchwalili 
też ramowy plan pracy sesji i zatwierdzili 
plany pracy komisji na II półrocze.

Wcześniej, bo 26 czerwca, jastrzębska Rada 
Miasta spotkała się na nadzwyczajnym posie-
dzeniu. Obrady toczyły się wokół spraw doty-
czących budynku przy ulicy Północnej 4-14.

tekst: Katarzyna Wołczańska

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

W GODZ. 15.30 - 17.00 W POKOJU NR  303A, III PIĘTRO URZĘDU MIASTA
W II PÓŁROCZU 2019R.

HARMONOGRAM
DYŻURÓW PREZYDIUM RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

W GODZ. 15.30 - 17.00 W POKOJU NR  127 A, I PIĘTRO URZĘDU MIASTA
W II PÓŁROCZU 2019R.

Janusz Ogiegło Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Przestrzennej 4.07.2019r.

Jarosław Potępa Przewodniczący Komisji Edukacji 11.07.2019r.

Tadeusz Sławik Przewodniczący Komisji Polityki 
Gospodarczej i Bezrobocia 18.07.2019r.

Urszula Sobik
Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu 
Terytorialnego

25.07.2019r.

Janusz 
Toborowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Edukacji 1.08.2019r.

Michał Urgoł Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki 
Gospodarczej i Bezrobocia 8.08.2019r.

Stefan Woźniak Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej 22.08.2019r.

Franciszek Franek Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Przestrzennej 29.08.2019r.

Angelika Garus-
Kopertowska

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 5.09.2019r.

Łukasz Kasza Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji 12.09.2019r.

Szymon Klimczak Przewodniczący Komisji Budżetu i Skarbu 19.09.2019r.

Mirosław Kolb Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu 
i Turystyki 3.10.2019r.

Józef Kubera Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Gospodarki Komunalnej 10.10.2019r.

Bolesław 
Lepczyński

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i Skarbu 17.10.2019r.

Bernadeta 
Magiera

Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki 
Społecznej 31.10.2019r.

Wojciech Marcol Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, 
Sportu i Turystyki 7.11.2019r.

Tadeusz 
Markiewicz 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Samorządu Terytorialnego 14.11.2019r.

Andrzej Matusiak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 21.11.2019r.

Grzegorz Mosoń Zastępca Przewodniczącego Komisji 
Rodziny i Polityki Społecznej 5.12.2019r.

Janusz Ogiegło Przewodniczący Komisji Gospodarki 
Przestrzennej 12.12.2019r.

Piotr Szereda Przewodniczący Rady Miasta 4.07.2019r.

Alina Chojecka Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 11.07.2019r.

Ryszard 
Piechoczek Wiceprzewodniczący Rady Miasta 18.07.2019r.

Iwona Rosińska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 25.07.2019r.

Piotr Szereda Przewodniczący Rady Miasta 1.08.2019r.

Alina Chojecka Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 8.08.2019r.

Ryszard 
Piechoczek Wiceprzewodniczący Rady Miasta 22.08.2019r.

Iwona Rosińska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 29.08.2019r.

Piotr Szereda Przewodniczący Rady Miasta 5.09.2019r.

Alina Chojecka Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 12.09.2019r.

Ryszard 
Piechoczek Wiceprzewodniczący Rady Miasta 19.09.2019r.

Iwona Rosińska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 3.10.2019r.

Piotr Szereda Przewodniczący Rady Miasta 10.10.2019r.

Alina Chojecka Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 17.10.2019r.

Ryszard 
Piechoczek Wiceprzewodniczący Rady Miasta 31.10.2019r.

Iwona Rosińska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 7.11.2019r.

Piotr Szereda Przewodniczący Rady Miasta 14.11.2019r.

Alina Chojecka Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 21.11.2019r.

Ryszard 
Piechoczek Wiceprzewodniczący Rady Miasta 5.12.2019r.

Iwona Rosińska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta 12.12.2019r.

fot. Łukasz Parylak
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TRWA 
PRZEBUDOWA 
UL. GRODZKIEJ

Po tym, jak miasto ma już gotowy projekt na przebudowę wia-
duktu przy Alei Piłsudskiego, przystąpiono do wzmacniania 
okolicznych dróg, którędy docelowo mają prowadzić objazdy.

Zanim zostanie wybrany wykonawca nowego wiaduktu, miasto 
przebuduje ulicę Grodzką, poszerzy ulicę Pszczyńską w rejonie 
skrzyżowania wraz z budową azylu dla pieszych.

- Czas jest tutaj niezwykle istotny. Chcemy rozpocząć jak najszyb-
ciej przebudowę wiaduktu, dlatego wykorzystując okres wakacji 
zdecydowaliśmy się na ograniczenie ruchu w okolicach Grodzkiej 
i gruntowną przebudowę. Wakacje to termin idealny, ponieważ na-
tężenie ruchu jest wtedy obiektywnie rzecz ujmując mniejsze, co też 
zapewnia mniejsze zakorkowanie miasta. Kierowcy muszą liczyć się 
z utrudnieniami, ale jest to konieczne, by docelowo udrożnić miasto 
na przyszłe lata - mówi zastępca prezydenta Roman Foksowicz.

Ulica Grodzka była w bardzo złym stanie technicznym, a to tędy 
prowadzi objazd spowodowany zamknięciem jednej jezdni al. 
Piłsudskiego z kierunku od ul. Pszczyńskiej do centrum. Kiedy 
rozpocznie się budowa dwóch niezależnych wiaduktów na al. 
Piłsudskiego, osobno dla każdej z jezdni, duża część ruchu zo-
stanie skierowana właśnie na ul. Grodzką. Stąd też konieczność 
doprowadzenia drogi do takiego stanu technicznego, który nie 
będzie wymagał bieżących napraw (łatanie dziur).

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że zamknięcie ulicy Grodzkiej jest 
sporym utrudnieniem dla kierowców, dlatego zależy nam, aby jak 
najszybciej wykonawca wykonał cały szereg robót, które zaplano-
waliśmy – wyjaśnia Roman Foksowicz.

Przebudowa ulicy Grodzkiej to nie tylko „położenie asfaltu”, ale 
też wymiana konstrukcji podbudowy i poszerzenie w rejonie 
skrzyżowania jezdni ul. Pszczyńskiej wraz z budową azylu dla 
pieszych. Nową podbudowę i nawierzchnię z kostki brukowej 
zyska również chodnik.

Dla kierowców wyznaczono objazdy, które prowadzą ul.: Pszczyń-
ską, Zdrojową, 11 Listopada, al. Piłsudskiego, Sybiraków i Północną 
oraz ul.: Północną, Graniczną, Cichą, Niepodległości i Pszczyńską.

Odpowiedzialną za wykonanie robót jest firma P.U.H. „DOMAX”, 
a wartość umowy wynosi 707 189,30 zł.

tekst: Izabela Grela

Poważne zmiany na 13 liniach MZK.
Na czas remontu ul. Grodzkiej 
Międzygminny Związek 
Komunikacyjny przygotował 
tymczasowy rozkład jazdy.

NIE KAŻDY 
AUTOBUS SIĘ 
ZATRZYMA
Z powodu remontu, czas przejazdu na liniach MZK 
wydłuży się od 3 do 14 minut. Część autobusów nie 
zatrzyma się na wszystkich przystankach po trasie ob-
jazdu. Te, które nie wynikają z tymczasowego rozkładu 
jazdy (spowodowanego remontem Grodzkiej) zostaną 
pominięte. Pasażerowie czekający na przystankach 
powinni kierować się rozkładem jazdy widocznym na 
konkretnym przystanku. Zaplanowane w nim autobusy 
na pewno się zatrzymają. Należy jednak pamiętać, że 
będziemy mieli do czynienia z sytuacją spotykaną nie-
zbyt często. Pojawią się także autobusy, które przejadą 
bez postoju. Nie obsłużą dodatkowych przystanków. 
Wszystko po to, aby ich czas przejazdu nie wydłużał 
się jeszcze bardziej. Podsumowując, może się zdarzyć, 
że autobus zbliżający się do przystanku przejedzie bez 
zatrzymywania. Nie będzie on uwzględniony w rozkła-
dzie jazdy dla wspomnianego przystanku.

Rozkład jazdy opracowany na czas remontu ul. 
Grodzkiej jest na stronie internetowej MZK. Do dys-
pozycji pasażerów jest także komunikator Messenger 
dostępny z pozycji strony internetowej MZK lub por-
talu społecznościowego Facebook. Informacje można 
znaleźć również na stronie www.jastrzebie.pl

tekst: MZK Jastrzębie-Zdrój

fot. Izabela Grela

fot. Barbara Englender
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Jak nigdy wcześniej w Parku Zdrojowym rozbrzmiewają odgłosy nie  
ptaków, a urządzeń i maszyn budowlanych. To efekt realizowanej na szeroką 
skalę modernizacji tej urokliwej, historycznej części naszego miasta.

Z końcem czerwca ruszyły roboty przy modernizacji budynku Łazienki III. Co 
uważniejsi mieszkańcy mogą obserwować jak z dnia na dzień historyczny 
budynek w Parku Zdrojowym zmienia swoje oblicze.

Nawet dla niewprawnego oka budowa sali 
koncertowej w Zdroju nabiera imponujących kształtów. 

TAK PRZYWRACAMY ŚWIETNOŚĆ ŁAZIENKOM III

REMONT PARKU Z NIESPODZIANKAMI

BUDOWA SALI KONCERTOWEJ WYMAGA PRECYZJI

Roboty rozpoczęły się z lekkim opóźnieniem, 
a to z powodu konieczności wykupienia 
fragmentu sąsiadującej działki, należącej do 
sióstr boromeuszek. Ostatecznie z końcem 
czerwca pracownicy firmy realizującej inwe-
stycję weszli na teren budowy.  Teren został 
otoczony a postęp prac jest imponujący. 
Obecnie koncentrują się one na wzmacnianiu 
fundamentów z dwóch stron oraz wykona-
niu podpiwniczenia dla całości budynku. 

Przypomnijmy, w zmodernizowanym obiek-
cie planuje się organizację wystaw i warsz-
tatów artystycznych, a dzięki pracowni fo-
tograficznej z ciemnią młodzi adepci sztuki 
zapoznają się z fotografią analogową.

Co ważne, miasto pozyskało na tą inwesty-
cję prawie 6,6 mln złotych dofinansowania. 
Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 
10 mln złotych. 

tekst: Izabela Grela

Wre robota na placu głównym. Tu niespo-
dziewanie okazało się, że historyczna mu-
szla musi zostać ponownie zaprojektowa-
na. – Podczas robót okazało się, że już ktoś, 
być może po wojnie, remontował muszlę. Użył 
dziurawek, które dosłownie trzymały się jedy-
nie na tynku. Tak więc, jak tylko zatwierdzo-
ny zostanie projekt budowlany, remont tego 
obiektu zostanie wznowiony – mówi Maria 
Pilarska, naczelnik wydziału infrastruktury 
komunalnej i inwestycji.

To nie wszystko. Kończone są roboty przy 
przebudowie kanalizacji deszczowej. Alejka 

spacerowa koło Galerii Historii Miasta jest 
już gotowa. Zaś przebudowa głównej arterii 
jest na ukończeniu. 

Trwa też montaż dużej pergoli obok placu 
głównego, która docelowo da osobom od-
wiedzającym park możliwość wypoczynku 
w zacienionym miejscu. 

Do zrobienia pozostaje oświetlenie terenu, 
schody terenowe, murki oporowe i elemen-
ty małej architektury. Wszystko pod okiem 
wojewódzkiego konserwatora zabytków 
w Katowicach.

tekst: Izabela Grela

Z informacji jakie pozyskaliśmy wy-
nika, że obecnie wykonanych jest 
około 40 procent robót konstruk-
cyjnych budowanej sali koncertowej 
przy Państwowej Szkole Muzycznej 
I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju. 

Pod względem technicznym budo-
wa obiektu jest niezwykle trudna. 
Większość ścian, zgodnie z projek-
tem, wykonanych zostanie z betonu 
strukturalnego, a to wymaga bardzo 
precyzyjnego szalowania. 

Przypomnijmy, że sala muzyczna 
będzie miała konstrukcję żelbeto-
wą. Docelowo będzie to element 
architektury, który na pewno bę-
dzie ją wyróżniał spośród innych 
podobnych. Projekt zakłada wy-
konanie nowoczesnego budynku, 
w którym znajdować się będzie 
sala koncertowa z widownią dla 
360 osób, przestrzenią foyer, za-
pleczem dla artystów i pomiesz-
czeniami sanitarno–technicznymi.

W ramach prac przewidziane 
jest również wykonanie budyn-
ku sali koncertowej z łącznikiem 
wraz z infrastrukturą wewnętrz-
ną, zagospodarowaniem terenu 
uwzględniającym projekt prze-
strzeni publicznej w formie placu 
wejściowego oraz skweru.

Inwestycja ma być gotowa w poło-
wie 2020 roku. 

tekst: Izabela Grela

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela



6                     www.jastrzebie.pl

TERMOMODERNIZACJA 
SP 1 I BUDOWA 

NOWEGO PRZEDSZKOLA

OD ODDYMIANIA 
DO GENERALNEGO 
REMONTU

W Jastrzębiu Górnym trwa budowa nowej siedziby przedszkola 
nr 7 i termomodernizacja SP 1. 

Czterooddziałowe przedszkole dobudowane zostanie do ist-
niejącej szkoły. Gotowe są już fundamenty a wykonawca 
przystępuje do szalowania stropów. Do budynku zostanie do-
budowane bezpieczne dojście - chodnik, prowadzący od ulicy 
Pszczyńskiej do wejścia głównego szkoły oraz parking. Nie za-
braknie również placu zabaw. 

Obecnie w całym obiekcie trwa wymiana części instalacji, 
w tym grzewczej, oraz termomodernizacja budynku. Nieba-
wem firma przystąpi do budowy nowej kotłowni gazowej, która 
zastąpi stary kocioł węglowy, a na dachu zamontowana zosta-
nie instalacja fotowoltaiczna.

tekst: Izabela Grela

Publiczne Przedszkole nr 18 przy Ka-
towickiej miało być zmodernizowane 
pod kątem dostosowania do przepi-
sów p.poż., tymczasem zakres robót 
koniecznych do wykonania przeszedł 
oczekiwania wszystkich. Nie skłamie 
ten, kto powie, że budynek został cał-
kowicie wybebeszony. Zostały tylko 

mury a kominy wyburzono. Aktualnie 
trwa montaż instalacji elektrycznych 
i remont łazienki. W ślad za tym na-
kładane są tynki, remontowane scho-
dy i kładzione wykładziny. A tuż przed 
rozpoczęciem roku szkolnego ściany 
nabiorą kolorów.

tekst: Izabela Grela

fot. Izabela Grelafot. Izabela Grelafot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela
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PRZEDSZKOLE 
W BZIU PIĘKNE 

JAK NIGDY

SZKOŁA W RUPTAWIE TO PLAC BUDOWY

KASZUBSKA 
ZNÓW OŻYJE

Przedszkole w zabytkowym zamecz-
ku w Bziu przechodzi metamorfozę. 
Wymieniane są wszystkie instalacj. 
Podłoże na parterze zostało wybrane 
i uzupełnione. Na podłodze zaś poja-
wił się piękny, szary piaskowiec. Prze-
prowadzono też szereg robót odtwo-

rzeniowych. Nad ścianami działowymi 
pojawiły się przeszklenia, dzięki czemu 
całe wnętrze jest bardziej przestronne.

Z kolei w filli przedszkola nr 11 zainsta-
lowano ogrzewanie podłogowe, a co za 
tym idzie, wymieniono też podłogi.

tekst: Izabela Grela

Robota wre przy przebudowywaniu SP17. 
Budynek został okopany, wykonana została 
izolacja a fundamenty znacznie wzmocniono. 
Dodatkowo generalny remont trwa w Sali gim-
nastycznej. Budowana jest też nowa kotłownia. 

Budynek szkoły zostanie również dostoso-
wany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Pojaw się wewnętrzna winda osobowa. Pla-
nowana jest także termomodernizacja całego 
obiektu oraz przebudowa przyłączy kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej wraz z zagospodaro-
waniem terenu wokół szkoły.

tekst: Izabela Grela

Po 7 latach przerwy budynek byłej SP7 
przy Kaszubskiej znów będzie służył 
mieszkańcom. Do końca wakacji wymie-
niona zostanie całkowicie instalacja c.o., 
wymalowane zostaną wszystkie ściany 
a tam, gdzie wymaga tego stan technicz-
ny, także podłogi. 

Zdemontowana zostanie kuchnia, a w jej 
miejsce pojawi się specjalnie do tego celu 
przygotowane pomieszczenie do wyda-
wania posiłków. Wyremontowana zo-
stanie także sala gimnastyczna.

Od września szkoła przy Kaszubskiej 
będzie pełniła rolę tymczasowej sie-

dziby gruntownie przebudowywanej 
SP 17 w Ruptawie. Jeśli zaś przetarg na 
przebudowę SP 18 z os. 1000-lecia roz-
strzygnie się w 3 kwartale br. , od lutego 
2020 roku do budynku na Kaszubskiej 
przeniesione zostaną także klasy 4-8 
z „osiemnastki”.

tekst: Izabela Grela

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grelafot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdro-
ju wzbogacił się o nowy sprzęt. Jest nim ultrasonograf Phi-
lips Affiniti 770, wyprodukowany w 2019 roku. Wyposaże-
nie dla Oddziału Kardiologiczno-Wewnętrznego o wartości 
399 600 zł przekazała 13 czerwca prezydent Anna Hetman.

– Naszym priorytetem jest, aby mieszkańcy Jastrzębia-Zdro-
ju mieli dostęp do najlepszej opieki medycznej. Mam jednak 
nadzieję, że ten sprzęt nie będzie musiał być często wyko-
rzystywany – powiedziała podczas spotkania prezydent 
Anna Hetman.

Serce jest najważniejsze – podkreślał natomiast ordynator 
oddziału Kardiologiczno-Wewnętrznego, lek. med. Henryk 
Sobocik – Kluczem do ratowania życia pacjentów kardiolo-
gicznych jest połączenie nowoczesnego sprzętu i świetnie wy-
kształconej załogi. W Jastrzębiu mamy teraz jedno i drugie.

Ultrasonograf Philips Affiniti 770 wyposażony jest w 4 

głowice. Umożliwia on między innymi wykonanie USG 
przezprzełykowego. Badanie zajmuje zaledwie kilka minut 
i nie wymaga zastosowania narkozy. Od czerwca pacjenci 
z zawałem nie muszą już szukać pomocy w innych mia-
stach, lecz mogą leczyć się w Jastrzębiu-Zdroju. 

tekst: Barbara Englender

NOWY SPRZĘT URATUJE SERCA JASTRZĘBIAN

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE „LOKAL NA START”
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności wspiera-
nie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw to główne cele ogło-
szonego konkursu „Lokal na start”. Wnioski konkursowe można 
składać do 29.07.

Lokal biorący udział w konkursie znajduje się przy ul. Zielonej 16A – 
jest to lokal użytkowy o powierzchni 29,21 m², wraz z powierzchnią 
przynależną 10,24 m². Stawka czynszu dzierżawy wynosi 1,00 zł 
netto za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.

Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem 
„Lokal na start” do 29 lipca do godziny 11.00. Formularz należy przesłać 
pocztą na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, 44-335 

Jastrzębie-Zdrój lub złożyć osobiście w biurze podawczym w MZN-u.

W konkursie mogą wziąć udział:
• podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą,
• mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność nie 

dłużej niż 3 lata,
• przedsiębiorstwa wywodzące się ze środowiska akademickiego: 

zakładane przez studentów, absolwentów i pracowników na-
ukowych, którzy poprzez prowadzenie działalności gospodarczej 
komercjalizują dorobek naukowy.

Umowa dzierżawy lokalu ze zwycięzcą konkursu podpisywana jest 
na czas oznaczony 3 lat.

JASTRZĘBIANIE MAJĄ 
NOWEGO PASTORA
Dzisiaj jest ten dzień, na który czekaliśmy. Bardzo chcieliśmy 
się z Wami poznać i te kilka chwil spędzić razem – deklarował 
w swoim pierwszym kazaniu w Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej w Jastrzębiu–Zdroju ksiądz Marcin Ratka-Matejko. 30 
czerwca podczas uroczystej Mszy Świętej proboszcz oficjalnie 
objął parafię z rąk Zwierzchnika Diecezji Katowickiej, biskupa 
Mariana Niemca.

Nowy pastor ewangelicki ma 32 lata, pochodzi z Mikołowa. 
Jest żonaty, ma dwie córki: Elżbietę i Emilię. Wcześniej praco-
wał w parafii w Skoczowie. Podczas kwietniowych wyborów 
wśród jastrzębian zdobył aż 238 z 303 głosów. Jednym z jego 
priorytetów jest zaangażowanie mieszkańców w pracę na 
rzecz wspólnoty.

Uroczystość przekazania parafii stała się okazją do ponowne-
go pożegnania księdza proboszcza Jana Raszyka oraz diakon 
Renaty Raszyk. Nie kryjąc wzruszenia, oboje podkreślali, że 
zostawiają parafię w dobrych rękach. 

tekst: Barbara Englender
fot. archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

fot. Barbara Englender
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MIASTO 
POZYSKAŁO 
DOTACJĘ  
NA ŚDS

RAZEM PRZECIW POWODZI. 
WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA

Prawie 1,2 mln zł dotacji pozyskało nasze 
miasto na uruchomienie i wyposażenie 
Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dokładnie 1 145 145 zł pochodzi z Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Spośród miast z województwa 
śląskiego ubiegających się o wsparcie, Ja-
strzębie-Zdrój otrzyma najwyższą kwotę.

- Środowiskowy Dom Samopomocy prze-
znaczony będzie dla osób, które z powodu 
choroby psychicznej lub niepełnosprawno-
ści intelektualnej mają poważne trudności, 
zwłaszcza w kształtowaniu właściwych 
relacji z otoczeniem. Pobyt w tego typu 
ośrodku umożliwi uczestnikom rozwój 
umiejętności niezbędnych do samodziel-
nego, aktywnego życia – wyjaśnia Anna 
Hetman, prezydent miasta.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
zostanie utworzony na bazie Domu 
Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepeł-
nosprawnych. Wypełni on lukę w za-
kresie wsparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, jak rów-
nież tych, którzy z racji swojej niepeł-
nosprawności intelektualnej, fizycznej 
lub sprzężonej po zakończeniu edukacji 
pozostają w domach. Będzie to ośrodek 
wsparcia Typu AB dla osób przewlekle 
psychicznie chorych oraz z niepełno-
sprawnością intelektualną. Dyspono-
wać będzie 60 miejscami.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Strażacy z Jastrzębia-Zdroju, Zebrzy-
dowic, Karwiny oraz Piotrowic koło 
Karwiny przeprowadzili wspólne dzia-
łania i akcje symulacyjne z zakresu 
reagowania na powodzie i ich skutki. 
Ćwiczenia z wykorzystaniem profe-
sjonalnego sprzętu ochrony przeciw-
powodziowej odbyły się 22 czerwca.

Podniesienie transgranicznej go-
towości do podejmowania działań 
w przypadku wystąpienia sytuacji 
nadzwyczajnych i kryzysowych przez 
jednostki straży pożarnej to główny 
cel projektu „Razem przeciw powo-
dzi”, który realizują Jastrzębie-Zdrój, 
Zebrzydowice, Karwina oraz Piotro-
wice koło Karwiny. Jest on odpowie-
dzią na podtopienia i powodzie, które 
okresowo występują na terenach są-
siadujących ze sobą gmin z pograni-

cza polsko-czeskiego. W ramach pro-
jektu zakupiony został profesjonalny 
sprzęt ochrony przeciwpowodziowej 
o wartości ponad 4,7 mln zł.

Miasto Jastrzębie-Zdrój zakupiło mo-
topompę pływającą Niagara (4858,50 
zł), pilarkę STIHL (2425,29 zł) oraz 
łódź płaskodenną z silnikiem zabur-
towym wraz z przyczepą (29 397 zł). 
Natomiast Komenda Miejska Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Jastrzę-
biu-Zdroju nabyła samochód specjal-
ny – nośnik kontenerów na podwoziu 
Scania P450 z napędem 8X4 wraz 
z wyposażeniem (910 200 zł), kon-
tener przeciwpowodziowy z wyposa-
żeniem oraz kontener do przewozu 
piasku/elementów stabilizacyjnych 
(644 889 zł).

tekst: Katarzyna Wołczańska

Projekt „RAZEM PRZECIW POWODZI” numer rejestracyjny: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897 dofinansowany został 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Interreg V - A Republika Czeska – Polska

WAKACJE CZAS ZACZĄĆ!
15 533 uczniów z jastrzębskich szkół rozpoczęło przerwę wakacyjną. Przed nimi 
dwa miesiące odpoczynku i nieskrępowanej zabawy. – Życzę wam wakacji pełnych 
przygód; radosnych, ale i bezpiecznych - powiedziała prezydent Anna Hetman pod-
czas uroczystego podsumowania roku szkolnego 2018/2019 w Domu Zdrojowym. 
Spotkanie to było okazją do docenienia jastrzębskich nauczycieli - szczególne 
podziękowania czekały na 33 pedagogów, którzy w minionym roku wyróżnili się 
wybitnym zaangażowaniem. Pożegnano również 3 dyrektorów szkół, którzy od 
września nie będą już pełnić swoich funkcji.

tekst: Barbara Englender

fot. Marzena Kuta

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak
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JASTRZĘBIANIE WYBRALI
Od projektów edukacyjnych po remonty chodników – takie zadania do 
realizacji z Budżetu Obywatelskiego wybrali mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju. 
Właśnie zakończył się cykl głosowań nad wnioskami o finansowanie. 
Uzyska je 36 najciekawszych projektów, wytypowanych przez jastrzębian.

Na osiedlu Morcinka pojawi się park tram-
polin ziemnych za kwotę 63 tys. zł. 
W Bziu Dom Strażaka wzbogaci się o świe-
żo wyremontowaną salę balową za 190 tys. 
zł, a dzieci z tego sołectwa w Publicznym 
Przedszkolu nr 1 i w filii przy ul. Niepodległo-
ści będą mogły korzystać z nowoczesnych 
oczyszczaczy powietrza (koszt ich zakupu 
wyniesie 19 tys. zł). 
Mieszkańcy osiedla Złote Łany zadecydo-
wali, że pieniądze z budżetu obywatelskiego 
przeznaczą na zakup interaktywnej podło-
gi oraz urządzeń ogrodowych (łączny koszt 
wyniesie 38 765 zł).
Budżet obywatelski pozwoli również na 
przekształcenie przestrzeni, znajdującej się 
w obrębie poszczególnych osiedli i sołectw. 
Na osiedlu Przyjaźń wykonane zostanie 
zagospodarowanie i odwodnienie terenu 
między ulicą Kopernika i Moniuszki (koszt: 
89 433 zł). 
Na Moszczenicy – odwodniony zostanie 
teren przy ulicy Komuny Paryskiej 9 (koszt: 
124 948 zł). 
Na Bogoczowcu zostanie zlikwidowany 
teren zielony, a miejsce to zostanie prze-
znaczone na parking (koszt: 15 tys. zł). 
Wyremontowany będzie również chodnik 
prowadzący do działki numer 3494/7 (25 
tys. zł). 
Podobną decyzję podjęto na osiedlu Tuwima 
– tam nowy chodnik pojawi się nieopodal 

budynku przy ulicy Astrów 7 (koszt: 12 316 
zł). Mieszkańcy tego osiedla postanowili rów-
nież zbudować próg zwalniający przy ulicy 
Cieszyńskiej (26 tys. zł). 
W sołectwie Ruptawa-Cisówka zbudowa-
na zostanie kanalizacja deszczowa przy ul. 
Matejki (koszt: 192 622 zł).
W Sołectwie Skrzeczkowice  63 084 złotych 
przeznaczonych zostanie na oświetlenie 
ulicy Chabrowej. 
Podobną decyzję podjęli mieszkańcy sołec-
twa Borynia (116 013 złotych zadysponowa-
no na oświetlenie ul. Bema od nr 38 do 72).
Nowe oświetlenie pojawi się również na 
osiedlu Pionierów (63 tys. zł kosztować ma 
oświetlenie ulicy Młyńskiej i Zamłynie), 
gdzie dokonany zostanie również zakup na-
głośnienia na imprezy plenerowe za 3 tys. zł. 
Na Zofiówce wyremontowane zostaną słu-
py oświetlenia ulic (za kwotę 62 947 zł).
Na osiedlu Zdrój nowe oświetlenie zyska 
ulica Karola Zioły (koszt: 70 tys. zł). Ponad-
to, mieszkańcy Zdroju postanowili doposa-
żyć place zabaw: 6,5 tys. zł przeznaczono 
na wykonanie ostatniego etapu prac nad 
jednym z nich, 25 tysięcy – na zakup no-
wych urządzeń. 
Na rozbudowę placu zabaw zdecydowali się 
również mieszkańcy osiedla 1000-lecia (bę-
dzie ona kosztowała 38 tys. zł).
Przypomnijmy, że przed zamknięciem po-

przedniego wydania „Jastrzębia” swoich wy-
borów dokonali już mieszkańcy 6 sołectw 
i osiedli.  Dzięki temu na osiedlu Barbary 
wybudowany zostanie Edukacyjno-Sen-
soryczny Plac Zabaw za 108 410 zł, a na 
osiedlu Staszica zrealizowany będzie pro-
jekt Zielona Klasa (80 tys. zł). Na osiedlu 
Arki Bożka rozbudowie ulegnie plac zabaw 
(za 60 tys. zł), a także zostanie zakupione 
nagłośnienie plenerowe (10 tys. zł). Na 
osiedlu Gwarków pojawi się nowe oświetle-
nie drogi (70 000 zł), a także kącik relaksu 
i ruchu w SP nr 9 (18 tys. zł). SP nr 9 wzbo-
gaci się również o sprzęt terapeutyczny dla 
dzieci (3 tys. zł). W Jastrzębiu Górnym i Dol-
nym zostanie wybudowane oświetlenie na 
ulicy Nepomucena (koszt:  60 tysięcy zło-
tych) oraz wyremontowany chodnik na uli-
cy Pszczyńskiej (37 tys. zł), a także zostanie 
zakupione 50 kompletów ławo-stołów i 4 
namioty piknikowe (45 tys. zł).
W Szerokiej natomiast zrealizowanych zo-
stanie aż sześć projektów: na ul. Powstań-
ców Śląskich zbudowany zostanie nowy 
chodnik (za 39 tys. zł) oraz oświetlenie 
drogi (za 25 tys. zł). Nowym oświetleniem 
cieszyć się będą również mieszkańcy uli-
cy Gagarina (30 tys. zł). Dodatkowo  z Bu-
dżetu Obywatelskiego zostanie zakupione 
i zamontowane oświetlenie świąteczne 
(33,5 tys. zł) oraz tablice informacyjne o do-
jeździe do posesji (3 200 zł). OSP otrzyma 
nowe szafki na ubrania bojowe (za 6 tys. zł). 

tekst: Barbara Englender
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EKOBAJANIE
Ekologia w dzisiejszych czasach to główny temat przewijający 
się w mediach, jak i w codziennych rozmowach. Zewsząd sły-
szymy o nadmiernej produkcji spalin, powiększającej się dziurze 
ozonowej czy o zatrważającej ilości wyrzucanych przez ludzi 
śmieci. Jak temu zaradzić i pomóc naszej planecie, aby z czasem 
jej stan się poprawiał? Jednym z pierwszych kroków powinno 
być zaszczepienie postaw proekologicznych u najmłodszych. 
Z takim pomysłem wyszło Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza” w Jastrzębiu-Zdroju. 
Nauczyciele Zespołu Szkół Nr 9 im. dr. M. Witczaka, stworzyli  
książeczkę dla dzieci pod nazwą „Ekobajanie”. Jest to zbiór opo-
wiadań, które w ciekawy sposób przedstawiają historyjki bajko-
wych bohaterów, a przy tym przekazują treści związane z dba-
niem o otaczającą nas przestrzeń. Projekt został stworzony 
z troski o środowisko oraz przyszłe pokolenia, którym przyjdzie 
w nim żyć. Książeczka oprócz edukacyjnych opowiadań zawie-
ra również kolorowe ilustracje wykonane przez podopiecznych 
stowarzyszenia. Młodzi czytelnicy mogą zapoznać się między 
innymi z takimi bajkami jak „Smok i smog” oraz „Jak Czerwony 
Kapturek nauczył Wilka dbać o porządek w lesie”. Opiekę nad 
przedsięwzięciem sprawowały Elżbieta Karwowska oraz Rena-
ta Sołtysik. – Cieszymy się, że projekt wzbudził duże zainteresowa-
nie wśród dzieci. W przyszłości planujemy podjąć pracę nad kolejny-
mi publikacjami. Mamy nadzieję, że powstanie cykl książeczek, które 
wydawane będą raz do roku – Renata Sołtysik. Publikacja została 
wydana dzięki środkom pozyskanym z Wydziału Ochrony Śro-
dowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.

tekst: Wiktoria Knesz

RUBRYKA 
POETYCKA
Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą być dumni ze swo-
ich talentów, również tych literackich. W naszym mie-
ście działa między innymi Jastrzębska Grupa Poetycka 
Poetów 11. Od bieżącego numeru „Jastrzębia” chcemy 
oddać im głos za pośrednictwem rubryki poetyckiej.

Andrzej Ślakowski – urodził się 55 lat temu w Nowej 
Rudzie na Dolnym Śląsku. Jest absolwentem I LO im. 
Stanisława Staszica w Jastrzębiu-Zdroju. W 1989 roku 
ukończył filologię rosyjską na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach, a w 2004 roku – filologię polską na ów-
czesnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Jastrzę-
bianin z wyboru od 1971 roku. Członek Jastrzębskiej 
Grupy Poetyckiej Poetów 11. Nauczyciel języka polskie-
go w SP 12 w Jastrzębiu-Zdroju. Od zawsze interesuje 
go słowo w każdej postaci. Wielokrotnie nagradzany, 
prowadzi spotkania autorskie MBP i księgarniach AU-
TORSKA I BOOK BOOK.

Andrzej Ślakowski

SynOjcowie
wiadomo każdy chce mieć syna 
siostrzany jedynak 
i ja właściwie bliźniak

trochę poezji straciłem nim Cię znalazłem 
a teraz inny wymiar łączy
moich dwóch niepodobnych
ze mną to zawsze trudne było

nie wypikuję ich we śnie
chcę misji wciąż i uczę żyć
a wszystko z odwagą 
pod prąd 

KONKURS FOTOGRAFICZNY
To mieszkańcy są sercem Jastrzębia-Zdroju i to ich opinia jest dla 
nas zawsze najważniejsza. Chcemy zobaczyć, jak jastrzębianie wi-
dzą nasze miasto: które miejsca i wydarzenia są dla nich szczegól-
nie ważne, czym chcieliby się pochwalić, z czym wiążą najlepsze 
wspomnienia. Dlatego też Miasto Jastrzębie-Zdrój ogłasza kon-
kurs fotograficzny na najciekawsze zdjęcie wykonane na terenie 
miasta. Nie wyznaczamy ściśle tematyki zdjęć, pragniemy jedynie, 
by  zgłoszone prace wpisywały się w szeroko rozumiane hasło 
promocyjne „Kręci nas Jastrzębie!”, ukazując walory krajobrazo-
we miasta. W ramach konkursu przyjmujemy zarówno fotografie 
wykonywane w ostatnich latach, jak i archiwalne.  Autorzy najlep-
szych prac (wyłonieni przez profesjonalne jury) otrzymają nagro-
dy, z wyróżnionych zdjęć powstanie kalendarz, a także wystawa, 
która będzie prezentowana w holu głównym Urzędu Miasta.
Choć konkurs powstał z myślą o mieszkańcach naszego miasta, 
ma on formułę otwartą i mogą brać w nim udział również oso-
by, które nie mieszkają na stałe w Jastrzębiu-Zdroju. Zgłoszenia 
przyjmujemy do 30.09.2019. Szczegóły: www.jastrzebie.pl

fot. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

fot. MBP Jastrzębie-Zdrój
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu 
roboczym M51 w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) 
oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. 
U. z 2018r. poz. 2081 z późn.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta 
Jastrzębie-Zdrój uchwały Nr VI.42.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbo-
lu roboczym M51 w Jastrzębiu-Zdroju, w granicach określonych w załącz-
niku graficznym. 
Zmiana w/w planu dotyczy dopuszczenia lokalizacji zakładu zajmującego się 
gospodarką odpadami w granicach terenu M010P,U. Oznacza to, że nie będą 
rozpatrywane wnioski i uwagi dotyczące innych zagadnień i innych terenów.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionej zmiany planu 
miejscowego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany  

planu miejscowego.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
Al. Józefa Piłsudskiego 60, w terminie do 9 sierpnia 2019 r., osobiście, ustnie 
do protokołu, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 
18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na adres e-mail: 
ar@um.jastrzebie.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu 

roboczym C83 w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.) oraz 
art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081 z późn.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jastrzębie-
-Zdrój uchwały Nr VI.41.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu 
roboczym C83 w Jastrzębiu-Zdroju, w granicach określonych w załączniku 
graficznym. 
Zmiana w/w planu dotyczy dopuszczenia nadbudowy obiektów istniejących 
w granicach terenu oznaczonego symbolem 4U. Oznacza to, że nie będą roz-
patrywane wnioski i uwagi dotyczące innych zagadnień niż dopuszczalna wy-
sokość zabudowy.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionej zmiany planu 
miejscowego.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
Al. Józefa Piłsudskiego 60, w terminie do 9 sierpnia 2019 r., osobiście, ustnie 
do protokołu, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 
18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na adres e-mail: 
ar@um.jastrzebie.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Libowiec 

w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz101
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 
ust. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2081 ze zm.) oraz uchwały nr VIII.75.2018 z dnia 24 maja 2018 r. zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Libowiec w Jastrzę-
biu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz101 wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko oraz uzasadnieniem, w dniach od 18 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 
2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury, Ale-
ja Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 353B w godzinach 
pracy Urzędu: poniedziałek – środa od 7.30 – 15.30, czwartek od 7.30 – 17.00, 
piątek od 7.30 – 14.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicz-
nej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pod adresem: bip.jastrzebie.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego odbędzie się w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 11:00 w sali nr 130A w bu-
dynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
uwagi do wyłożonego projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje jego ustalenia, w terminie do dnia 6 września 2019 r. Uwagi na-

leży składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Pił-
sudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój - osobiście, ustnie do protokołu, drogą 
pocztową lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl. 
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu miejscowego 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglą-
du, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób 
i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do ich rozpatrzenia 
jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.
W załączeniu orientacyjna lokalizacja obszaru objętego planem.
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Miejski Zarząd Nieruchomości przy ul. 1 Maja 
55 w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg nie-
ograniczony pisemnych ofert na najem lokalu 
użytkowego położonego w Jastrzębiu-Zdroju 

przy ul. Jasnej 1A (75,16 m2). 

Przeznaczenie lokali: 
branża handlowo-usługowa. 

Szczegóły na stronie www.mzn.jastrzebie.pl 
oraz pod numerem telefonu 32 47 87 016.

TERMIN PRZETARGU: 29.07.2019

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego o symbolu roboczym R67 i R84 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.), zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektów zmian planów jak niżej:
1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ja-
strzębie-Zdrój w rejonie ul. Okrzei o symbolu roboczym R67.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Jastrzębiu-Zdroju.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 18 lipca 2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. 
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury, Al. Józefa Piłsud-
skiego 60, pokój nr 353B w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - środa od 
7.30 - 15.30, czwartek od 7.30 - 17.00, piątek od 7.30 - 14.00 oraz na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 
pod adresem: bip.jastrzebie.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planach odbędzie się 
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, w sali nr 130A w dniu 22 lipca 2019 r.: 
plan R67 - godz. 10.00,  plan R84 - godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
uwagi do wyłożonego projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje jego ustalenia, w terminie do dnia 6 września 2019 r. Uwagi na-
leży składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Pił-
sudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój - osobiście, ustnie do protokołu, drogą 
pocztową lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl. 

Uwagi należy kierować do: Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, winny one za-
wierać: imię, nazwisko lub nazwę składającego, jego adres, oznaczenie nieru-
chomości, której uwaga dotyczy i przedmiot uwagi.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału 
społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko skutków realizacji ww. planów, z możliwością zapoznania się 
z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. 
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Or-
ganem właściwym do ich rozpatrzenia jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

W załączeniu orientacyjne lokalizacje obszarów objętych zmianami planów.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Niepodle-

głości w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz99
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 
39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały nr XIX.138.2017 z dnia 28 września 
2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy 
Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz99 wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko oraz uzasadnieniem, w dniach od 18 lipca 
2019 r. do 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wy-
dział Architektury, Aleja Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, po-
kój nr 353B w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – środa od 7.30 – 15.30, 
czwartek od 7.30 – 17.00, piątek od 7.30 – 14.00 oraz na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pod adresem: 
bip.jastrzebie.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejsco-
wego odbędzie się w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 130A w bu-
dynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
uwagi do wyłożonego projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje jego ustalenia, w terminie do dnia 6 września 2019 r. Uwagi na-
leży składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Pił-
sudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój - osobiście, ustnie do protokołu, drogą 

pocztową lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl. 
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt planu miejscowego 
podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglą-
du, o którym mowa wcześniej. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób 
i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do ich rozpatrzenia 
jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.
W załączeniu orientacyjna lokalizacja obszaru objętego planem.

ZMIANA GODZIN PRZYJMOWA-
NIA PRZY UL. ZIELONEJ
Od 1 sierpnia w Wydziale Spraw Rodzinnych 
i Alimentacyjnych Urzędu Miasta obowiązują 
nowe godziny przyjmowania interesantów.

Sprawy można załatwić w:
• poniedziałek, wtorek, środę  

w godz. od 7.30 do 14.00
• czwartek w godz. od 12.00 do 17.00
• piątek w godz. od 7.30 do 12.00

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych 
ul. Zielona 20A, 18A, 16A , tel. 32 440 23 81

ZMIANA GODZIN PRACY  
URZĘDU STANU CYWILNEGO
Od 1 lipca w Urzędzie Stanu Cywilnego obowią-
zują inne niż do tej pory godziny przyjmowania 
interesantów.

Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje:
• od poniedziałku do środy  

w godzinach od 7.30 do 15.00
• w czwartki od 9.00 do 17.00
• w piątki od 9.00 do 14.00

Urząd Stanu Cywilnego ul. Zielona 20,  
tel. 32 471 74 88
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JASTRZĘBIANKI 
POLECĄ DO CHIN!

ZNAMY TERMINY 
DOMOWYCH 
MECZÓW GKS

Laura Kałużny, Anna Kubiak i Kamila Pu-
stelnik – młode zawodniczki z Jastrzęb-
skiego Klubu Tenisa Stołowego – wygra-
ły Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Zielonej 
Górze. Zwycięstwo otworzyło im drogę 
na Mistrzostwa Świata w Chinach.

– Wiedzieliśmy, że nasze dziewczyny mogą 
zajść bardzo daleko, być może nawet uzy-
skać tytuł Mistrza Polski, ale łatwo powie-
dzieć, trudniej wykonać – komentuje ten 
sukces Roman Fajkus, Prezes JKTS-u. 
By wygrać, jastrzębianki musiały poko-
nać 21 zespołów z całej Polski. – Finał 
był naprawdę bardzo ciężki – podkreślają 
zgodnie Anna Kubiak i Kamila Pustelnik. 
Jastrzębska drużyna starła się w nim 
z tenisistkami z Brzegu Dolnego, które 
uchodziły za faworytki całego turnieju. 
Los mistrzostw rozstrzygnął się dopiero 
po ostatnim, niezwykle emocjonującym 
pojedynku Laury Kałużnej z Aleksan-
drą Wiśniewską, wygranym przez Laurę 
w ostatnim, piątym, secie 11:2.

Tenis stołowy jest dla zawodniczek z Ja-
strzębia-Zdroju wielką pasją. – To specy-
ficzny sport: wymaga bardzo wiele nauki. 
Ale jednocześnie niezmiernie ciekawy, gdyż 
każdy mecz jest inny, nie ma dwóch po-
dobnych zagrań – wyjaśnia Anna Kubiak, 
jedna z uczestniczek turnieju, a zara-
zem liderka zespołu. Choć jastrzębskie 
pingpongistki trenują wspólnie, każda 
z nich podczas meczu obiera nieco inną 
strategię. – Ania jest niezwykle precyzyj-
na, Laura to siła umysłu, Kamila natomiast 
zaraża nas wszystkich entuzjazmem – 
mówi trener Jarosław Kolekta, który na 
co dzień w godzinach szkolnych trenuje 
dziewczyny. Prywatnie wszystkie trzy 
się przyjaźnią. Jak zaznaczają, dzięki 
temu jest im łatwiej zarówno ćwiczyć, 
jak i wygrywać zawody. 

Jastrzębskie zawodniczki uczęszczają 
do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sporto-
wego, naukę łącząc z treningami w Ja-
strzębskim Klubie Tenisa Stołowego. 
Swoją przygodę z tą dyscypliną sportu 
zaczynały w wieku ok. 6 lat, w 9. roku 
życia miały już za sobą pierwsze zawo-
dy. Jak podkreśla Roman Fajkus, do ich 
sukcesów w ogromnej mierze przyczy-
niło się utworzenie w ZSMS klasy mi-
strzostwa sportowego: – Bez ścisłego 
powiązania procesu dydaktycznego z tre-
ningowym, niemożliwym byłoby osiąganie 
takich wyników – mówi. O wadze współ-
działania szkoły z klubem zaświad-
cza również dyrektor szkoły, Zbigniew 
Miłoś: – W 2016 roku we współpracy 
z JKTS-em utworzyliśmy klasę sporto-
wą. Możliwe to było dzięki decyzji Pani 
Prezydent. Dla pięciorga dzieci utworzyli-
śmy osobną grupę treningową, o mocno 
zindywidualizowanym programie. Dzięki 
temu dni robocze zawodniczki spędzają 
w dużej mierze przy stołach tenisowych, 
realizując po dwa 3-godzinne treningi 
dziennie. Uczęszczają również na zajęcia 
motoryczne i spotkania z fizjoterapeutą. 
Uczennice zgodnie podkreślają, że nie 
jest im łatwo pogodzić tak intensywną 
pracę z nauką, ale dają sobie radę. – Ta 
młodzież osiąga świetne wyniki w nauce. 
Średnia klasy w ubiegłym roku wynosiła 
5,12 – podkreśla dyrektor szkoły.

Pytane o plany na przyszłość, teni-
sistki koncentrują się głównie na wy-
jeździe na Mistrzostwa Świata w Chi-
nach. – W Chinach chcemy wygrać jak 
najwięcej. Na pewno będzie trudno, ale 
nastawiamy się pozytywnie – deklaruje 
Kamila Pustelnik.

tekst: Barbara Englender

Na klubowej stronie internetowej opu-
blikowano daty i godziny spotkań rundy 
jesiennej. GieKSa rozegra na Stadionie 
Miejskim przy ul. Harcerskiej 10 me-
czów. Terminy mogą ulec zmianie, jeśli 
Polsat Sport zdecyduje się prowadzić 
transmisje „na żywo”.

Kolejka 2 (sobota, 3 sierpnia) 
GKS Jastrzębie - GKS Tychy  
godz. 20:00

Kolejka 4 (sobota, 17 sierpnia) 
GKS Jastrzębie - GKS Bełchatów  
godz. 20:00

Kolejka 7 (sobota, 31 sierpnia) 
GKS Jastrzębie - Odra Opole  
godz. 19:00

Kolejka 9 (sobota, 14 września) 
GKS Jastrzębie - Chrobry Głogów  
godz. 19:00

Kolejka 11 (sobota, 28 września) 
GKS Jastrzębie - Chojniczanka Chojnice  
godz. 19:00

Kolejka 13 (sobota, 12 października) 
GKS Jastrzębie - Wigry Suwałki  
godz. 16:00

Kolejka 15 (sobota, 26 października) 
GKS Jastrzębie - Olimpia Grudziądz  
godz. 16:00

Kolejka 17 (sobota, 9 listopada) 
GKS Jastrzębie - Miedź Legnica  
godz. 16:00

Kolejka 18 (sobota, 16 listopada) 
GKS Jastrzębie - Puszcza Niepołomice  
godz. 13:00

Kolejka 20 (sobota, 30 listopada) 
GKS Jastrzębie - Stomil Olsztyn  
godz. 13:00

tekst: Łukasz Parylak

fot. JKTS

fot. UM Jastrzębie-Zdrój
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300 METRÓW POD ZIEMIĄ

DUŻE SUKCESY 
W MINISIATKÓWCE

Zawodnicy Klubu Judo Koka walczyli w 22. Międzynarodowym 
Turnieju Judo w Kopalni Soli Bochnia. Ze złotym medalem wrócił 
Maksymilian Buczak, który odniósł komplet zwycięstw w kate-
gorii do 14 lat i 36 kg. Srebrne medale z podziemnego turnieju 
przywiozły Anna Kutyła oraz Judyta Góra, a brązowe – Patrycja 
Ziemnik, Kacper Nowak oraz Filip Rejszel. Piąte miejsce, w moc-
no obsadzonej kategorii do 14 lat i 46 kg, zajął Maciej Matyja.

To nie jedyne sukcesy jastrzębskich judoków w ostatnim cza-
sie. Oliwia Onysk zaliczyła start w Mistrzostwach Europy Ka-
detów w Judo, imprezie do której sama kwalifikacja stanowi 
spore osiągnięcie sportowe, a przed nią jeszcze udział w or-
ganizowanym przez MKOL Europejskim Festiwalu Olimpijskim 
Młodzieży w Azerbejdżanie.

tekst: Łukasz Parylak

Siatkarki JKS SMS AMS Jastrzębie zakończyły udział w XXV edycji 
Ogólnopolskich Mistrzostwach w Minisiatkówce im. Marka Kisie-
la o Puchar Kinder+Sport. Uczennice Zespołu Szkół Mistrzostwa 
Sportowego trenujące pod okiem Artura i Marty Olszowskich 
zajęły dziewiąte miejsce w kategorii dwójek oraz dziesiąte w ka-
tegorii trójek. Miejsca w czołówce turnieju cieszą tym bardziej, 
że w tegorocznych eliminacjach do zawodów wzięło udział aż… 
11 447 drużyn, czyli 47 143 siatkarzy i siatkarek!

tekst: Łukasz Parylak

Z CZECHAMI  
DBAMY O FORMĘ
Zewnętrzna siłownia i street workout wraz z nowymi 
chodnikami i małą architekturą wykonane zostały przy 
kompleksie boisk przy ul. Ruchu Oporu.

Podczas oficjalnego otwarcia, które odbyło się 27 
czerwca, popis swoich umiejętności dała grupa zapa-
leńców reprezentująca sekcje Street Workout Fitness 
MOSiR Jastrzębie-Zdrój oraz Workout SSTAS Karwina.

- Mieszkańcy mogą już ćwiczyć na nowych urządzeniach. 
Zapraszamy każdego, kto ma ochotę potrenować na świe-
żym powietrzu. To miejsce idealne dla młodzieży, ale nie 
zapomnieliśmy też o starszych osobach, dla których wyko-
naliśmy siłownię „pod chmurką” – zachęca Roman Fokso-
wicz, zastępca prezydenta miasta.

Zewnętrzna siłownia i street workout wraz z nowymi 
chodnikami i małą architekturą powstały w ramach 
projektu „Ćwiczenie nie zna granic – budowa i roz-
budowa infrastruktury sportowej w Jastrzębiu-Zdro-
ju i Karwinie” realizowanego w partnerstwie miast. 
W Karwinie na terenie szkoły podstawowej Cihelní 
zamontowane zostały drążki do podciągania się, po-
ręcze gimnastyczne, drabinki gimnastyczne pionowe, 
step up, a to wszystko na certyfikowanej nawierzchni 
tartanowej z gumowymi obrzeżami.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Projekt „ĆWICZENIE NIE ZNA GRANIC” nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/1
6_010/0001663 dofinansowany został ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojek-
tów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu 
Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

fot. Klub Judo Koka

fot. JKS SMS AMS Jastrzębie

fot. Barbara Englender

fot. Barbara Englender
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Do tej pory na górze Nun w Himalajach stanął tylko jeden Polak. 
Komandos szkolony przez GOPR w asyście indyjskich żołnierzy. 
Już w lipcu może się to zmienić. Sześciu śmiałków z Jastrzębskiego 
Klubu Wysokogórskiego 4 lipca pojechało na wyprawę, której 
celem jest zdobycie tego siedmiotysięcznika.

NA TEJ GÓRZE STANĄŁ 
TYLKO JEDEN POLAK. 
JASTRZĘBIANIE TEŻ CHCĄ 
TEGO DOKONAĆ

Na wyprawę w Himalaje na szczyt Nun 
o wysokości 7135 m n.p.m., położony 
w indyjskim rejonie Jammu i Kaszmiru 
zdecydowało się sześciu członków z Ja-
strzębskiego Klubu Wysokogórskiego 
oraz dwóch Łaziskiej Grupy Górskiej. 

- Cel jest ambitny. Góra Nun jest niezwykle 
ciężka. Mnóstwo tam lodowców i wspina-
nia się po lodowych ścianach. I to o spo-
rym nachyleniu – przyznaje Piotr Lilla, 
kierownik wyprawy.

Każdy z nich na wyprawę zabiera 50-ki-
logramowy plecak. Na miejscu dodatko-
wo doposażają się w  liny. Nad wypra-

MARIAN HUDEK, 55 - prywatny przedsię-
biorca, himalaista, podróżnik, ojciec dwóch 
synów i szczęśliwy dziadek. Wspinaczką 
wysokogórską zajmuje się od 30. roku ży-
cia. Członek KW Jastrzębie-Zdrój od 2007 
roku. Uhonorowany odznaką Ministra Sportu 
i Turystyki „Za zasługi dla sportu”, odznaką 
„Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”, ho-
norowy obywatel gminy Godów.

Ważniejsze osiągnięcia: zdobywca Korony Zie-
mi (jako dziewiąty Polak w historii), zdobył Mo-
unt Everest (w maju 2007, jako siódmy Polak 
granią północno-wschodnią), Cho-Oyu 8201, 
uczestnik wielu trekkingów w Himalajach.

PIOTR LILLA, 35 - inżynier budownictwa, mi-
łośnik gór i podróży, szczęśliwy mąż i ojciec 
kilkumiesięcznej córeczki. Uzależniony od 
adrenaliny i sportu, w szczególności od wspi-
nania w każdej postaci oraz biegów górskich. 
W górach wysokich, jak i w życiu codziennym 
wyznacza sobie ambitne cele, do których 
wytrwale dąży. Uhonorowany odznaką Mini-
stra Sportu i Turystyki „Za zasługi dla sportu”.

Ważniejsze osiągnięcia: Pik Lenina 7134, Chan 
Tengri 7010, Aconcagua 6962, Denali 6190, 
Chulu Far East 6059, Kazbek 5033, Piramida 
Carstensza 4884, Mount Fuji 3776 oraz kilka-
naście alpejskich czterotysięczników.

LESZEK KOPCZYŃSKI, 48 - pasjonat gór 
i muzyki. Od wielu lat związany z Klubem 
Wysokogórskim Jastrzębie Zdrój, uprawia 
wszelkie formy aktywności - od wspinaczki 
skalnej po biegi górskie. Uczestnik wypraw 
w Pamir, Tienszan, Andy, Kaukaz i Alpy. 
Ukończył kilka ultramaratonów górskich, 
w tym najbardziej prestiżowy bieg - Ultra 
Trail Du Mont Blanc na dystansie 170 km.

Ważniejsze osiągnięcia: Pik Lenina 7134, 
Aconcagua 6962 - podwójny zdobywca, El-
brus 5642 - wejście zimowe.

fot. UM Jastrzębie-Zdrój
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wą pracowali od dwóch lat. Dużo jest 
przygotowań i formalności. Kondycję 
szlifowali ostatnie 12 miesięcy, choć jak 
przyznają, każdy z nich jest bardzo ak-
tywny sportowo. – Przygotowanie fizycz-
ne i umiejętności technicznej wspinaczki 
są ważne, ale jeszcze ważniejsza jest 
głowa. Podczas całej wyprawy będziemy 
do wszystkiego podchodzić na chłodno. 
Jesteśmy dobrze przygotowani i mocno 
doświadczeni. A z każdej odbytej wyprawy 
wyciągnęliśmy wnioski – mówi Dariusz 
Mildner, szef jastrzębskiego klubu, któ-
ry w tym roku obchodzi 35-lecie. 

Przed Nunem, w ramach aklimatyzacji, 
członkowie ekspedycji wejdą na Stok 
Kangri o wysokości 6154 m n.p.m. Będą 
na nim 5 dni. Aklimatyzacja przed górą 
Nun będzie niezwykle istotna. Jak przy-
znają uczestnicy wyprawy, to będzie 
spacerek w porównaniu do wejścia na 
Nun, które według planów powinno za-
jąć im 12-14 dni. - Mam na swoim kon-
cie sporo wypraw, ale do tej podchodzę 
naprawdę z dużym szacunkiem. Wierzcie 
mi, to jest bardzo trudna wyprawa. Trudna 
technicznie, wymagająca świetnego przy-
gotowania kondycyjnego, aklimatyzacji, gi-
gantycznego wysiłku. Tak jest i musimy się 
z tym zmierzyć – mówił zdobywca Mont 
Everestu i Korony Ziemi Marian Hudek.

Cała logistyka spoczywa na barkach 
Polaków. Poza tą wyprawą na miejscu 
nie będzie nikogo. Lokalne władze chcą 
w ten sposób unikać zatłoczenia góry. 

Pójdą dwójkami. Cztery zespoły do-
brane i zgrane w trudzie zdobywania 
szczytów. Na górę wspinać się będą 
etapami. – Najpierw dojdziemy do bazy 
na wysokości 4,5 tysiąca metrów. Obóz 
pierwszy rozbijemy na wysokości 5,5 ty-
siąca, obóz drugi 6 tysięcy a obóz trzeci 

na 6,5 tysiąca metrów. Jeśli pogoda będzie 
sprzyjać, zaraz po tym będziemy atako-
wać szczyt – mówi Piotr Lilla. 

W lipcu w rejonie Kaszmiru, gdzie leży 
Nun, monsun zatrzymuje się na wyż-
szych partiach gór. A to daje nadzieję na 
korzystne okno pogodowe. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, 22 lipca ja-

DARIUSZ MILDNER, 46 - nauczyciel wycho-
wania fizycznego, mąż i ojciec dorosłego już 
syna. Od lat młodzieńczych związany z góra-
mi. W wieku 17 lat trafił do sekcji taternictwa 
jaskiniowego, a trzy lata później związał się 
z KW Jastrzębie-Zdrój. Góry to dla niego spo-
sób na życie i realizację marzeń, dlatego każdy 
wolny czas spędza w ukochanych Beskidach 
uprawiając biegi alpejskie, a zimą narciarstwo 
skitourowe. Prezes KW Jastrzębie-Zdrój.

Ważniejsze osiągnięcia: Pik Lenina 7134, 
Aconcagua 6962, Elbrus 5642 - wejście zi-
mowe, Kazbek 5033.

ADAM ROŻEK „Roziu”, 34 - Swoją przygodę 
z górami zaczął już w najmłodszych latach, 
spędzając całe wakacje w Górach Stołowych. 
To właśnie tam, zrodziła się w nim fascynacja 
wspinaczką skalną. Pierwsze kroki we wspina-
niu rozpoczął w 1999 roku w Żorach, a jego ce-
lem była stara ceglana stodoła. Dzięki zainte-
resowaniu wspinaczką skalną miał możliwość 
wspinać się i zwiedzić wiele pięknych miejsc na 
świecie. Poprowadził wielu dróg wielkościa-
nowych w Dolomitach, Alpach i na Kaukazie. 
Realizuje się także jako alpinista, zdobywając 
coraz to wyższe i trudniejsze szczyty.

Ważniejsze osiągnięcia: Elbrus 5642 - wej-
ście zimowe, Uszba 4710, Dolomity-Cima 
Ovest-Via Cassin VIII-550m.

WITOLD STANIEK, 54 - prywatny przed-
siębiorca, mąż i ojciec. Miłośnik wspinaczki 
skalnej, lodowej i górskiej. Przemierzył wie-
le szlaków tatrzańskich i alpejskich. Góry 
stanowią dla niego wyzwanie - ściana do 
przejścia, szczyt do zdobycia. Zainteresował 
tym sportem również swojego syna, który 
już jako 7-letni chłopiec zdobył z nim kilka 
najwyższych szczytów Tatr. Latem czas poza 
skałami spędza na rowerze, zimą oddaje się 
swojej kolejnej pasji - narciarstwu.

Ważniejsze osiągnięcia: Pik Lenina 7134, 
Kang Yatze I 6401 - pierwsze polskie wej-
ście, Kang Yatze II 6210, Elbrus 5642, Kaz-
bek 5033, zdobywca kilkudziesięciu alpej-
skich czterostysięczników.
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DROGA NA SZCZYT

strzębianie powinni stanąć na szczycie.  
– To nasz cel, ale jeśli uda się to choć jed-
nemu z naszej ekipy, to uznamy wyprawę 
za udaną – wyjaśnia Dariusz Mildner.

Relację z wyprawy na górę Nun będzie moż-
na śledzić na naszej stronie www.jastrzebie.
pl oraz na miejskim profilu facebook.

tekst: Izabela Grela



FESTYN
BEZPIECZEŃSTWA

P A R K I N G  P R Z E D  H A L Ą  W I D O W I S K O W O - S P O R T O W Ą

S O B O T A ,  2 7  L I P C A
1 5 : 0 0  -  1 9 : 0 0

W W W . J A S T R Z E B I E . P L

KM PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY POŻARNEJ

-  pokaz udzielania pierwszej   
 pomocy
- pokazy ratownictwa drogowego
- pokazy grupy wysokościowej

KOMENDA MIEJSKA 
POLICJI

- utworzenie stanowiska 
 edukacyjno-informacyjnego 
 z materiałami profilaktycznymi 
 oraz prezentacją broni 
 i wyposażenia policyjnego
- prezentacja radiowozu oraz 
 motocykli policyjnych
- występ Orkiestry Komendy 
 Wojewódzkiej Policji w Katowicach
- pokaz zatrzymania 
 niebezpiecznego przestępcy 
 w wykonaniu policjantów 
 wydziału prewencji KMP
- pokaz tresury policyjnych psów 
 służbowych
- udział maskotki policyjnej Sznupka

STRAŻ MIEJSKA
- stanowisko edukacyjno-informacy-
 jne z materiałami promocyjnymi
- prezentacja pojazdów służbowych
- udział maskotki Smokuś

POGOTOWIE RATUNKOWE
- fantomy do udzielania 
 pierwszej pomocy
- prezentacja karetki

OSK JAZDA ORLIK
- instruktor nauki jazdy
- alkogogle - demonstracja 
 upośledzenia zmysłów 
 po spożyciu alkoholu

WKU RYBNIK
- promowanie służby wojskowej

SŁUŻBA WIĘZIENNA
- prezentacja sprzętu będącego 
 na wyposażeniu służby 
 więziennej: zestaw ochronny, 
 broń palna krótka i długa
- prezentcja pojazdu -  więźniarki

STRAŻ GRANICZNA 
BIELSKO-BIAŁA

- stoisko promocyjne oraz pojazdy 
 (quad i motocykl)

WORD KATOWICE
- stoisko
- tzw. aparat krzyżowy do badania czasu 
 refleksu potencjalnych kierowców
- pokaz kwalifikowanej pierwszej pomocy


