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Początek września upływa za-
wsze pod znakiem niezwykle 
ważnego w historii naszego mia-
sta wydarzenia. Mam na myśli 
rocznicę podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego. Ta rocznica, jak 
żadna inna przypomina o tym, jak 
wyjątkowym jesteśmy miastem, 
w którym mieszkają odważni lu-
dzie umiejący walczyć w słusznej 
sprawie. Solidarnie. W imię wspól-
nego dobra. Pamiętajmy o Poro-
zumieniu Jastrzębskim i bierzmy 
przykład z ludzi, którzy w trudnym 
czasie pisali historię naszej małej 
ojczyzny i całego narodu.

Wrzesień to naturalnie także roz-
poczęcie roku szkolnego. Z satys-
fakcją mogę dziś napisać, że w ja-
strzębskich szkołach, pomimo tzw. 
podwójnego rocznika, co wynika 
z likwidacji gimnazjów, wszyscy 
zainteresowani uczniowie mogli 
podjąć naukę. Dziś w jastrzębskich 

przedszkolach i szkołach uczy się 
13.247 dzieci i młodzieży!

I jeszcze jedna ważna informacja, 
od września w jednostkach miej-
skich, w tym w magistracie, defini-
tywnie rezygnujemy z plastiku. To 
konkretne działanie, które rozpo-
czyna kampanię społeczną, która 
ma was przekonać, że warto być 
eko. O tym, i o wielu innych wyda-
rzeniach, którymi żyje Jastrzębie-
-Zdrój przeczytacie w najnowszym 
numerze gazety „Jastrząb”.

Miłej lektury!

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Szanowni Mieszkańcy,

JASTRZĘBIE-
ZDRÓJ 
PRZYJAZNE 
SENIOROM
Jastrzębie-Zdrój otrzymało certyfikat 
miasta przyjaznego seniorom. Jest on 
przyznawany przez Ogólnopolskie Sto-
warzyszenie Manko, działające na rzecz 
środowiska seniorów w całym kraju.

- Trzeba wykorzystać to, że osoby 60+ to 
grupa, która chce być aktywna społecznie 
i jest zaangażowana w sprawy lokalne. 
Wiedza, doświadczenie i energia seniorów 
to kapitał, na zmarnowanie którego nie 
można sobie pozwolić – wyjaśnia Robert 
Cichowicz, zastępca prezydenta miasta.

Certyfikat może otrzymać samorząd, 
który m.in. wydaje lokalną edycję Ogól-
nopolskiej Karty Seniora i zachęca lokal-
nych przedsiębiorców do udziału w pro-
gramie, organizuje Dzień Seniora oraz 
posiada takie organizacje jak Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku czy Klub Seniora.

Nasze miasto ma seniorom wiele do za-
oferowania i to zarówno pod względem 
kulturalno-społecznym, jak i sportowo-
-rekreacyjnym, czy też w zakresie pro-
mocji zdrowia. Przypomnijmy, że z myślą 
o osobach starszych przy ul. Mazowiec-
kiej 10 działa Klub Seniora. W magistra-
cie można zaopatrzyć się w Kartę Senio-
ra czy Kopertę Życia, a usługa teleopieki 
daje możliwość całodobowego wezwa-
nia pomocy w przypadku zagrożenia ży-
cia, zdrowia lub bezpieczeństwa.

tekst: Katarzyna Wołczańska
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39. ROCZNICA PODPISANIA 
POROZUMIENIA JASTRZĘBSKIEGO
Porozumienie Jastrzębskie i strajki górnicze z 1988 roku mają 
szczególne znaczenie w historii naszego kraju i miasta. To dzię-
ki nim wyrosła wolna i niepodległa Polska, a kopalniane dźwigi 
Zofiówki, dawniej Manifestu Lipcowego, obok masztów Stoczni 
Gdańskiej stały się niezmiennymi symbolami Solidarności

W tym roku przypada 39. rocznica podpisania Porozumie-
nia Jastrzębskiego - jednego z trzech, które złamały monopol 
wszechwładzy komunistycznej. Tradycyjnie w kościele pw. Naj-
świętszej Maryi Panny Matki Kościoła została odprawiona msza 
św. W tym historycznym i od zawsze związanym z walczącą So-
lidarnością kościołem „na górce” mszę św. koncelebrował me-
tropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc.

- Poczucie godności człowieka i obywatela oraz ciążących na nim 
obowiązków wobec całości narodu i państwa były fundamentem 
społecznego zrywu robotników, górników, tu w Jastrzębiu w pamięt-
nym sierpniu 1980 r. – podkreślił arcybiskup i przypomniał, że to 
mieszkańcy tego miasta, Jastrzębia-Zdroju, upomnieli się o pra-
wa człowieka i prawa pracownicze.

Przypomnijmy, strajk w Jastrzębiu Zdroju rozpoczął się w nocy 
z 27 na 28 sierpnia 1980 roku na kopalni „Manifest Lipcowy”. 
29 sierpnia rano do kopalni przyjechała delegacja partyjno-rzą-
dowa, która próbowała przekonać górników, że strajk nie ma 
sensu. Rozmowy nie przyniosły rezultatu, tymczasem do pro-
testów przyłączały się kolejne kopalnie. Dzień później utworzo-
no pierwszy na Śląsku Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. 3 
września, po wielogodzinnych negocjacjach pomiędzy MKS a ko-
misją rządową zostało podpisane porozumienie. Gwarantowało 
ono realizację postulatów porozumień szczecińskich i gdańskich 
oraz wprowadzało wolne soboty i likwidowało czterobrygadowy 
system pracy.

- Robotnicy w 1980 roku mieli wielką odwagę przeciwstawić się złu. 
Robotnicy walczyli o godność, o normalność. Śpiewaliśmy „Mury” 
Jacka Kaczmarskiego i wierzyliśmy, że jak przyjdzie wolność to mury 

runą – zaznaczył w swoim przemówieniu na placu przed kopal-
nią Zofiówka premier Mateusz Morawiecki.

Prezydent RP Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników 
uroczystości rocznicowych napisał, że Porozumienie Jastrzębskie 
było wielkim zbiorem wartości, których wzorem jest Śląsk.

- Spotykamy się po to, aby powiedzieć: pamiętamy. Pamiętamy, że 
przezwyciężyliście lęki, że pokazaliście solidarność z Wybrzeżem i do-
łożyliście swoje społeczne postulaty – dodał Piotr Duda, przewod-
niczący NSZZ „Solidarność”.

Następnie pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego zebrani 
złożyli wieńce i kwiaty.

tekst: Katarzyna Wołczańska, fot.: Łukasz Parylak



4                     www.jastrzebie.pl

1

2 4 6

3 5 7

Procesy 1, 2 i 3 trwają razem ok. 10 miesięcy
Ok. 1 miesiąca

Ok. 2-3 miesiące
Kilka miesięcy i dłużej

Przetarg na wybór wykonawcy
dokumentacji

Koncepcja

Projekt budowlano-wykonawczy

Pozwolenie na budowę

Przetarg na wyłonienie
wykonawcy robót

Wniosek aplikacyjny i oczekiwanie na wynik konkursu
- dotyczy dofinansowań zewnętrznych

Realizacja inwestycji

JAK 
POWSTAJĄ 
MIEJSKIE 
INWESTYCJE?

Remont ulicy Grodzkiej pokazał, że miejskie inwestycje moż-
na realizować szybko i sprawnie. Niestety, nie wszystkie prace 
mogą przebiegać w takim tempie. Czas inwestycji wymuszony 
jest w dużej mierze przepisami prawa.

Pierwszym etapem inwestycji jest przetarg na  wybór wyko-
nawcy dokumentacji. Trzeba również opracować koncepcję oraz 
stworzyć projekt budowlano-wykonawczy. Wszystkie te trzy 
fazy trwają łącznie około 10 miesięcy. Następnie należy uzy-
skać pozwolenie na budowę, co trwa około 1 miesiąca. Dopiero 
wtedy można ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy. Pro-
ces przetargowy zajmuje około 2-3 miesiące i po jego rozstrzy-
gnięciu można rozpocząć realizację inwestycji.

W przypadku zadań dofinansowanych z zewnątrz, przygotowa-
nie wniosku i oczekiwanie na wyniki konkursu mogą zabrać kilka 
kolejnych miesięcy, a nawet i dłużej.

tekst: Barbara Englender, fotografie: Łukasz Parylak
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RENATA I JAN RASZYKOWIE ZASŁUŻONYMI DLA MIASTA

Ks. proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Jan Ra-
szyk oraz Renata Raszyk odebrali odznakę „Zasłużony dla 
Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Uroczyste wręczenie odbyło się 
8 sierpnia podczas sesji nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

- Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to szczególne 
wyróżnienie. Przy tej okazji chciałem też wyrazić wdzięczność 
wszystkim prezydentom, radnym rady miasta, także prze-
wodniczącym i naczelnikom wszystkich wydziałów od 1986 
do obecnego roku, z którymi współpraca układała nam się 
bardzo dobrze. Muszę powiedzieć, że były to bardzo dobre 
i owocne lata. Dzielnica Ruptawa, której mieszkańcami byli-
śmy przez tyle lat, jak i całe miasto są tego świadectwem – 
powiedział Jan Raszyk.

Jak dodał, wyróżnienie traktuje także jako uznanie dla spo-
łeczności ewangelików, którzy od wieków mieszkają na 
terenie Jastrzębia-Zdroju i stanowią część powszechnego 
kościoła, chrześcijaństwa.

- Wszyscy razem jesteśmy rodziną i tak byliśmy tutaj trakto-
wani, i tak pojmowaliśmy swoje posłannictwo na tej ziemi. 
Dzięki temu, że spotykaliśmy wiele wspaniałych osób można 
było zrealizować wiele projektów, takich jak koncerty muzyki 
organowej i kameralnej, obozy językowe, półkolonie, czy też 
różne działania związane z rodziną – mówił Jan Raszyk.

Prezydent miasta Anna Hetman zaznaczyła, że nikt nie 
miał wątpliwości, iż tytuł Zasłużonych dla Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój należy się Państwu Raszykom.

- Chciałabym bardzo Państwu podziękować za to, że po 
prostu byliście z nami, a na pewno myślami jesteście nadal. 
To była nie tylko działalność w zakresie własnej parafii, ale 
również na rzecz całej społeczności Jastrzębia-Zdroju. Bardzo 
ważne jest to, aby mieszkańców integrować, a integrować 
można najlepiej poprzez działalność kulturalną. To u Was 
bardzo wyraźnie było widać. Myślę, że to, co zaszczepiliście 
wśród całego otoczenia będzie kontynuowane. My ze swojej 
strony zrobimy wszystko, by nadal te wartości były ważne dla 
wszystkich. Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego na 
kolejne lata – podkreśliła Anna Hetman, prezydent miasta.

- Za ponad 30 lat Waszej pracy, Waszej służby, za podejście, 
za współpracę, za wiele wspaniałych inicjatyw bardzo dzięku-
ję – dodał Piotr Szereda, przewodniczący rady.

Przypomnijmy, 30 czerwca podczas uroczystej Mszy 
św. ksiądz Marcin Ratka-Matejko oficjalnie objął parafię 
ewangelicko-augsburską. Uroczystość przekazania parafii 
stała się okazją do ponownego pożegnania księdza pro-
boszcza Jana Raszyka oraz diakon Renaty Raszyk.

tekst: Katarzyna Wołczańska

RADNI SPOTKALI SIĘ NA SESJACH NADZWYCZAJNYCH
Rada Miasta dwukrotnie obradowała na se-
sjach nadzwyczajnych. Posiedzenia odbyły 
się 8 i 27 sierpnia. Zwołanie sesji w trybie 
pilnym podyktowane było koniecznością 
dokonania zmian zarówno w wieloletniej 
prognozie finansowej miasta, jak i uchwale 
budżetowej, tak aby zapewnić prawidłową 
realizację zadań. Podczas XIII sesji nadzwy-
czajnej radni przyjęli też uchwały w spra-

wach: zasięgnięcia od Komendanta Woje-
wódzkiego Policji informacji o kandydatach 
na ławników, a także ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowa-
dzonych przez miasto oraz określenia granic 
ich obwodów. Ze względu na zaproponowa-
ne zmiany w statucie Młodzieżowej Rady 
Miasta, uchwała ta została zdjęta z po-
rządku obrad i przegłosowana już podczas 

XIV sesji nadzwyczajnej. Wtedy też Rada 
Miasta przyjęła regulamin określający wy-
sokość i warunki przyznawania dodatków  
oraz szczegółowy sposób obliczania niektó-
rych innych składników wynagrodzenia dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto 
Jastrzębie-Zdrój.

tekst: Katarzyna Wołczańska

fot. Barbara Englender
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Prezydent Miasta Jastrzębie–Zdrój, Anna Hetman, zaprasza 
jastrzębskich przedsiębiorców do udziału w otwartym Konkursie 
o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta.

WYBIERAMY FIRMĘ ROKU!
Konkurs ma na celu uhonorowanie przedsiębiorców prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terenie miasta Jastrzębia–Zdro-
ju, którzy wnoszą znaczący wkład w rozwój społeczno–gospodar-
czy miasta, przyczyniają się do rozwoju lokalnego oraz promocji 
gospodarczej Jastrzębia–Zdroju poza jego granicami.

Konkurs ma charakter honorowy i prestiżowy. Nominowani i lau-
reaci nie otrzymują z tego tytułu jakichkolwiek gratyfikacji finan-
sowych czy wsparcia w rozumieniu pomocy publicznej w tym po-
mocy de minimis.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Jastrzębie–Zdrój zosta-
nie przyznana w kategoriach:

    Firma Roku
    Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany
    Przemysły Kreatywne i Innowacyjne
Prezydent Miasta Jastrzębie–Zdrój ma prawo przyznania Nagrody 
Specjalnej, o charakterze uznaniowym, za szczególne działania na 
rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Jastrzębie–Zdrój.

W Konkursie mogą uczestniczyć mikro, mali i średni przedsiębior-
cy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swo-
bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168, 2290 
i 2486 oraz z 2018 r. poz. 107 i 398), a także duże firmy, które 
spełniają warunki podstawowe:

- posiadają siedzibę lub wykonują działalność na terenie miasta 

Jastrzębie–Zdrój, 
- przestrzegają przepisów prawa, 
- osiągają wyróżniające wyniki gospodarcze, 
- przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji, 
- inwestują w rozwój firmy, 
- terminowo i rzetelnie regulują należności o charakterze pu-
bliczno-prawnym.

Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mają charakter otwarty, czy-
li mogą być dokonywane przez instytucje i organizacje, redakcje, 
a także indywidualnie przez kandydatów.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 11 października 2019 r. o go-
dzinie 14.00.

Zgłoszenia na formularzu należy składać osobiście lub za pośred-
nictwem poczty na adres: Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, al. Pił-
sudskiego 60, 44-335 Jastrzębie–Zdrój, Kancelaria Ogólna pokój 
A020 – decyduje data wpływu do Urzędu.

Zgłoszenia należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kon-
kurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 
– edycja 2019”.

Zakończenie Konkursu oraz wręczenie Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta Miasta Jastrzębie–Zdrój – edycja 2019 nastąpi 18 li-
stopada 2019 roku w trakcie III Konferencji Gospodarczej.

Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin Konkursu o Nagro-
dę Gospodarczą Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój – edycja 2019.

Więcej informacji: inwestor@um.jastrzebie.pl



Jastrząb  |  WRZESIEŃ 2019                7

KOLOROWE PRZEDSZKOLE
Wraz z nowym rokiem szkol-
nym mali jastrzębianie z przed-
szkolna nr 18 mogą spędzać czas 
w ładnych, odnowionych salach. 
W obiekcie wymieniono posadzki 
i odmalowano ściany. Zakres robót 
obejmował też m.in.: przebudowę 
klatki schodowej, wymianę instala-
cji elektrycznej i centralnego ogrze-
wania oraz dostosowanie budynku 
do obecnie obowiązujących przepi-

sów p.poż. Inwestycja kosztowała 
około 1,5 mln zł.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Wręczeniem nominacji przez 
prezydenta miasta Annę Hetman 
rozpoczęła działalność Jastrzębska 
Rada Biznesu. Rada jest ciałem 
doradczym i stanowi forum współpracy 
na rzecz rozwoju gospodarczego 
i promocji miasta.

DRUGA KADENCJA 
RADY BIZNESU
Wśród tematów poruszonych na 
spotkaniu znalazły się między inny-
mi sprawy związane z otwartością 
Urzędu Miasta na działania przed-
siębiorców, współpraca z firmami 
w kontekście promocji gospodarczej, 
a także udział środowiska gospodar-
czego w przygotowaniu strategii Ja-
strzębia-Zdroju na kolejne lata.

Dyskutowano także o rozwoju rynku 
pracy i wzmocnieniu działających na 
terenie Jastrzębia-Zdroju przedsię-
biorców szczególnie w kontekście 
promocji kształcenia zawodowego.

Prezydent miasta podkreśliła klu-
czową rolę jastrzębskich firm 
w kształtowaniu wizerunku Jastrzę-
bia-Zdroju i tworzeniu pozytywnego 
klimatu inwestycyjnego.

Wszyscy zgromadzeni jednogłośnie 
stwierdzili, że priorytetem są działa-
nia zmierzające do zatrzymania mło-
dych ludzi w Jastrzębiu-Zdroju.

Kolejne posiedzenie Rady Biznesu już 
wkrótce.

tekst: Agnieszka Pabich

SAFEBIT 
W „LOKALU 
NA START”
„Lokal na start” to szansa dla początku-
jących przedsiębiorców na rozpoczęcie 
biznesu po niskich kosztach. Chętnych 
do pracy na swoim nie brakuje, a do wy-
konywania działalności potrzebny jest 
właśnie lokal. Władze Jastrzębia-Zdroju 
zaoferowały wynajem pomieszczenia 
przy ul. Zielonej 16A po wyjątkowo ni-
skich kosztach, bo za zaledwie 1,00 zł 
netto za 1 m². Szczęśliwym najemcą 
okazał się Kamil Górnicz i to tutaj mieści 
się teraz jego firma SafeBit, zajmująca 
się cyberbezpieczeństwem.

- Firma powstała półtora roku temu, je-
steśmy więc na początku naszej drogi. 
Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne. 
Poszerza się katalog zagrożeń w świecie 
cyfrowym, dlatego chciałbym uświada-
miać na temat tego, jak daleko idące są 
to zagrożenia i jakie mogą być ich konse-
kwencje – wyjaśnia Kamil Górnicz. - Dzię-
ki temu lokalowi mam nadzieję wystarto-
wać jeszcze szybciej. Stawka czynszu oraz 
miejsce są bardzo atrakcyjne. Lokal jest 
duży, co ma znaczenie, bo chciałbym za-
trudniać ludzi – dodaje.

Lokal został wyremontowany i przygo-
towany do natychmiastowego użytku. 
Ma 29,21 m² powierzchni użytkowej 
i 10,24 m² powierzchni przynależnej. 
Stawka czynszu dzierżawy wynosi 1,00 
zł netto miesięcznie za 1 m2 powierzchni 
użytkowej. Oczywiście oprócz czynszu 
dochodzą koszty eksploatacyjne - prąd 
czy woda, ale złotówka za metr kwadra-
towy, to bardzo preferencyjna stawka.

- Wsparcie w postaci lokalu za symbolicz-
ną złotówkę pozwala zaoszczędzić pienią-
dze i przeznaczyć je na inne potrzeby zwią-
zane z prowadzeniem firmy. To dobry start, 
żeby biznes się rozwijał – podsumowuje 
Anna Hetman, prezydent miasta.

tekst: Katarzyna Wołczańska
fot. Łukasz Parylak

fot. Piotr Kędzierski

fot. Wiktoria Knesz
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KONIEC Z PLASTIKIEM
Woreczki, butelki, kubeczki na wodę, talerzyki – w jastrzęb-
skim urzędzie miasta nieekologiczne produkty przechodzą 
właśnie do historii. 

Zarządzeniem prezydent miasta, Anny Hetman, przedmioty 
z tworzyw sztucznych zastąpione zostaną odpowiednikami 
wykonanymi z alternatywnych, biodegradowalnych surowców. 
Decyzja ta w oczywisty sposób podyktowana jest troską o śro-
dowisko naturalne.

– Tym zarządzeniem chcemy dać mieszkańcom przykład, jak żyć 
odpowiedzialnie. Pragniemy ograniczyć liczbę jednorazowych plasti-
ków, zużywanych w naszym mieście. Zachęcamy również do rezy-
gnacji ze spożywania wody sprzedawanej w butelkach i zastąpienia 
jej wodą z kranu – mówi prezydent Anna Hetman.

Zalecenie będzie miało wpływ na wybór dostawców produktów 
i usług dla urzędu. Również zamawiane przez miasto materia-
ły promocyjne, w miarę możliwości, wykonane będą z tworzyw 
podlegających recyklingowych.

Przedmioty i opakowania, zakupione przed wydaniem zarzą-
dzenia, będą zużyte do wyczerpania zapasów.

tekst: Barbara Englender

NOWE NAWIERZCHNIE ULIC
Odnoga ulicy Skrzyszowskiej i ulica Czyża zyskały nową 
nawierzchnię asfaltobetonową.

Został przeprowadzony remont odnogi ul. Skrzyszow-
skiej na odcinku 65 mb. Roboty obejmowały m.in. ko-
rytowanie, wykonanie odwodnienia i nowej konstrukcji 
podbudowy oraz ułożenie asfaltobetonowej nawierzchni. 
Koszt prac wyniósł 136 tys. zł.

Wyremontowana została również ulica Czyża od roze-
branego mostu na długości 127 mb. Zakres robót obej-
mował wykonanie konstrukcji podbudowy i nawierzchni 
asfaltobetonowej wraz z przebudową przepustu fi 600. 
Zadanie realizowane było w ramach środków z budżetu 
obywatelskiego i kosztowało 130 tys. zł

tekst: Katarzyna Wołczańska, fot.: Wiktoria Knesz

MASZ POMYSŁ NA ZAGOSPODAROWANIE 
PRZESTRZENI? WEŹ UDZIAŁ W KONSULTACJACH
Konkretne miejsca powinny być projek-
towane z udziałem lokalnej społeczno-
ści, bo o jakości przestrzeni miejskiej 
mogą przede wszystkim powiedzieć 
jej użytkownicy. Dlatego zachęcamy 
mieszkańców do udziału w konsulta-
cjach społecznych, które dotyczyć będą 
terenów zlokalizowanych w kwartale 
ulic: Warszawska, Północna, Porozu-
mienia Jastrzębskiego i Sybiraków oraz 
od ulicy Północnej do nieczynnej linii 
kolejowej.

Obecnie trwają prace związane z opra-
cowaniem studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Jastrzębie-Zdrój. Jest to 
obowiązkowy dokument planistyczny 
określający politykę przestrzenną dla 
całego obszaru miasta, a jego ustalenia 
są wiążące przy sporządzaniu miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego. W oparciu o opracowywa-
ne studium nasze miasto przystąpiło 
do projektu pn.: „Szkoła świadomego 
planowania przestrzennego 2.0”.

- W ramach tego projektu przeprowadzone 
zostaną konsultacje społeczne dotyczące 
tzw. „strefy centrum” oraz terenów od uli-
cy Północnej do nieczynnej linii kolejowej. 
Przestrzeń publiczna musi być zaplano-

wana z myślą o mieszkańcach, dlatego 
chcemy wsłuchać się w ich opinie, uwagi 
czy sugestie, tak by dostosować miejsce 
do potrzeb ludzi – wyjaśnia Barbara Mi-
recka, naczelnik Wydziału Architektury 
Urzędu Miasta.

Konsultacje będą prowadzone od paź-
dziernika do grudnia w formie spotkań, 
warsztatów i ankiet on-line. Szczegó-
łowe informacje dotyczące poszcze-
gólnych z nich będzie można znaleźć 
w następnych wydaniach gazety „Ja-
strząb”, na stronie www.jastrzebie.pl 
oraz w Wydziale Architektury.

tekst: Katarzyna Wołczańska
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KOLEJNE 
CHODNIKI ZOSTAŁY 
WYREMONTOWANE

Chodnik przy al. Jana Pawła II został wyremontowany. 
Prace prowadzone były na odcinku od ul. Kusocińskie-
go do wjazdu do szpitala. Roboty obejmowały wymianę 
podbudowy, krawężników i ułożenie nowej nawierzchni 
z kostki brukowej. Ich koszt wyniósł 163 tys. zł.

Wyremontowany został również chodnik w rejonie 
skrzyżowania ulic Warszawskiej i Poznańskiej. Na dłu-
gości 268 m i szerokości 1,5 m drogowcy ułożyli nową 
nawierzchnię z kostki brukowej na podbudowie tłucz-
niowej. Z kolei na długości 197 m wydzielona została 
ścieżka rowerowa, która ma nawierzchnię z kostki bru-
kowej bezfazowej. Remontu doczekała się też zato-
ka autobusowa. Ta została pokryta kostką betonową. 
Koszt prac wyniósł ponad 161 tys. zł.

tekst: Katarzyna Wołczańska

SMOKI NA 
JASTRZĘBSKICH 
CHODNIKACH!
Wesoły smok, kolorowy kalkulator czy szablon do gry w klasy - 
to część atrakcji, które czekają na dzieci na osiedlu Chrobrego. 

6 wielkoformatowych naklejanych gier podwórkowych ozdobiło 
chodnik wyremontowany w ramach budżetu obywatelskiego. 
To nie tylko barwne grafiki, ale przede wszystkim zagadki, które 
mają za zadanie pobudzić dziecięcą kreatywność.

– Zależy nam na tym, by zachęcić jastrzębskie dzieci do aktywności na 
świeżym powietrzu – podkreślał I zastępca prezydenta miasta, Ro-
man Foksowicz.

Przy ulicy Kusocińskiego zamontowano również 3 ławki i  kosze 
na odpadki. Koszt remontu chodnika wraz z wykonaniem na-
wierzchni z bezfazowej kostki brukowej wyniósł 65 598,88 zł.

tekst i fot.: Barbara Englender

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Miejski Zarząd Nieruchomości  

przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu Zdroju  
ogłasza przetarg nieograniczony 

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 tel. 32 47 87 016.

TERMIN PRZETARGU  
26.08.2019

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
o wejściu w życie uchwał w sprawie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
rów położonych przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju, 
oznaczonych symbolami C97 i C100 oraz o możliwości 
zapoznania się z ich treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.), zawiadamiam o wej-
ściu w życie:

Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr X.70.2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r., sprawie zatwierdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju 
o symbolu roboczym C97

Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr X.71.2019 
z dnia 27 czerwca 2019 r., sprawie zatwierdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju 
o symbolu roboczym C100

Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się 
z treścią uchwał i powiązanych z nią  dokumentów wraz 
z uzasadnieniem, o którym mowa w  art. 42 pkt 2 oraz 
podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przy-
wołanej ustawy, w następujących miejscach:

- Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 
lipca 2019 r. poz. 4930 i 4931,

- strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta Jastrzębie-Zdrój pod adresem: bip.jastrzebie.pl,

- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury, 
Al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój nr 353B w godzinach 
pracy Urzędu.

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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NA ROWERZE DOOKOŁA POLSKI
Zgodnie z wieloletnią tradycją, rowerzyści – abstynenci i sympatycy ruchu, 
w sierpniu  na dwóch kółkach wyruszyli w Polskę. Ich przygoda trwała 46 dni. 
Kolarze zawitali także do naszego miasta. Celem raciborskich rajdów rowero-
wych środowisk trzeźwościowych są: integracja środowiska trzeźwościowe-
go, propagowanie zdrowego stylu życia oraz promowanie turystyki rowerowej. 
Trasę w całości – 3 200 km pokonało trzech mieszkańców Jastrzębia-Zdroju: 
Tadeusz Wilk, Fryderyk Węgrzyn oraz Janusz Woliński.

tekst: Wiktoria Knesz

PODRÓŻOWALI Z FLAGĄ  
Z LOGO MIASTA
Daniel, Jacek, Grzegorz i Artur – tym ra-
zem to oni zabrali flagę z logo Jastrzę-
bia-Zdroju i przysłali nam zdjęcia z wa-
kacyjnej podróży.

- Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy w Świno-
ujściu. Po przejechaniu 105 km zameldo-
waliśmy się w Grzybowie, skąd następnego 
dnia zawitaliśmy do Mielna – informują 
podróżnicy. Tutaj sfotografowali się przy 
pomniku Morsa, który jest charaktery-
stycznym punktem dla tego miasta. - Za-
liczając nocleg w Jarosławcu, następnego 
dnia zrobiliśmy krótki odpoczynek w Ustce, 
co dokumentuje zdjęcie ze słynną Syrenką 
Ustecką. Potem przyszedł czas na Łebę, 
a ostatnim etapem podróży był Półwysep 
Helski – wyjaśniają. Jak podają, w ciągu 
czterech dni przemierzyli 416 km.

Fotografie znad morza przesłał nam 
również pan Adam. Jastrzębian był 
w Rewalu i Międzyzdrojach i to właśnie 
tutaj zapozował z flagą z logo Jastrzę-
bia-Zdroju.

oprac.: Katarzyna Wołczańska

Jastrzębie-Zdrój nie jest miastem, które 
kojarzy się z dziką przyrodą. A jednak 
to właśnie tu powstały zdjęcia takich 
zwierząt, jak bóbr, piżmak czy derkacz…

W Jastrzębiu nie zostanie może utwo-
rzony park narodowy, ale są tu również 
piękne miejsca. Mnie przede wszyst-
kim interesują tereny nieoczywiste, jak 
Moszczenica, gdzie mieszkam. Kiedyś 
była tam prowadzona intensywna dzia-
łalność przemysłowa. Teraz jest tam wła-
ściwie wszystko: i bagienko, i podmokłe 
łąki, i zagajniki. Oczywiście, zdaję sobie 
sprawę, że to nie może trwać wiecznie i te 
tereny znów zaczynają się kurczyć…

Z Jastrzębiem ściśle wiąże się również 
rozwój mojej fotograficznej pasji. Foto-
grafuję już bardzo długo, ale punktem 
przełomowym było dla mnie spotkanie 
z Zofią i Jerzym Lubczyńskimi. Bardzo 
spodobała mi się ich działalność; to, jak 
wówczas funkcjonował Jastrzębski Klub 
Fotograficzny „Niezależni”. Poprosiłem 
ich o jakąś drobną przysługę, a zosta-
łem w klubie na wiele lat.

Co jest najważniejsze w fotografii 
przyrodniczej?

Przede wszystkim pasja. Owszem, 
w przypadku fotografii przyrodniczej 
dobrze jest móc korzystać z odpowied-

fot. Wiktoria Knesz

fot. archiwum prywatne

fot. archiwum prywatne
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ZWIERZĘTA SAME  
DO MNIE PRZYCHODZĄ

W zagajnikach buduje specjalne czatownie, w których spędza 
długie godziny, czekając na to jedno, perfekcyjne ujęcie. O tym, 
jak wygląda praca fotografa przyrodniczego, rozmawiamy 
z Ireneuszem Jaworskim.
niej klasy sprzętu fotograficznego, ale 
najważniejsze jest to „zacięcie”. Trzeba 
mieć również odrobinę szczęścia i odpo-
wiednio się przygotować. Wychodząc na 
zdjęcia, w dużej mierze wiem, jakie zwie-
rzęta chcę sfotografować. Jeśli chcę zrobić 
dobre ujęcie, to nie wystarczy mi sam fakt, 
że natknę się na jakieś rzadki gatunek. 
Zwierzę musi się pojawić w odpowiednim 
miejscu i przy odpowiednim świetle. Ja już 
wcześniej mam wymyślony kadr, ustaloną 
kompozycję obrazu. Świetnym przykła-
dem może być zdjęcie derkacza z szybem 
kopalnianym w tle. Bardzo zależało mi na 
tym właśnie układzie. Udało się, ale kosz-
towało mnie to bardzo wiele pracy.

Co zatem należy zrobić, by zwierzę pojawiło 
się w tym konkretnym, wybranym miejscu?

Wykorzystuję różne techniki. Ptaki wa-
bię za pomocą nagrań. Gdy robię zdjęcia, 
zawsze zostawiam zwierzętom coś w za-
mian: żołędzie, warzywa, ziarna... Trzeba 
wiedzieć, w jaki sposób je zachęcić. Po-
trzebny jest też spryt, bo są one bardzo in-
teligentne. Od razu orientują się, jeśli w ich 
środowisku pojawi się coś nowego. 

Podstawą mojej pracy są jednak czatownie. 
Obecnie mam ich 4, najstarsze liczą już so-
bie 15 lat. To są proste konstrukcje stawia-
ne na palach. W dużej mierze zbudowane 
są z drewna, choć czasem wzmacniam je 
metalem. Czatownia powinna być w środku 

wyciemniona, by zwierzęta nie mogły mnie 
z zewnątrz wypatrzeć. Z tego ciemnego po-
mieszczenia ja patrzę na świat.

Jak dużo czasu spędza Pan w czatowniach?

Jest to dla mnie taka przyjemność, że nie 
liczę tego czasu. Często wychodzę również 
na spacery bez aparatu. Siadam w ciszy 
i obserwuję. Jeśli zobaczę jakieś zwierzę 
bądź jego ślady, od razu zaczynam obmy-
ślać: z jakiego miejsca, z której strony, przy 
jakim świetle je sfotografować.

Fotografowanie zwierząt wiąże się jed-
nak również z wyrzeczeniami. Szczególnie 
wymagające jest wielogodzinne przeby-
wanie w bezruchu. Cierpną wówczas nogi, 
cierpnie całe ciało. Wyjątkowo trudno jest 
zimą – mimo opatulania się w koce, kołdry, 
mróz jest dość przenikliwy. 

Czy podczas wykonywania zdjęć zdarzają 
się jakieś sytuacje, które szczególnie za-
padły Panu w pamięć?

Niezwykłym przyrodniczym spotkaniem 
były dla mnie spacery, podczas których 
towarzyszył mi rudzik. Przez kilka tygo-
dni widywałem go za każdym razem, gdy 
udawałem się do lasu. Staliśmy się peł-
noprawnymi kolegami, przylatywał, jakby 
był wyraźnie ucieszony moją obecnością. 
Oswoił się do tego stopnia, że jadł mi 
z ręki, mimo że to przecież dziki ptak.

Każde pojawienie się w okolicy nowego 
gatunku to dla mnie święto. Ogromną ra-
dość sprawiło mi pojawienie się bobra, 

który miał tu żeremia. O tym, że praw-
dopodobnie tu jest, powiedział mi sąsiad. 
Pierwszy raz zobaczyłem go po wielu go-
dzinach przebywania w lesie. Właściwie 
chciałem iść już do domu. I w tym momen-
cie zauważyłem, że coś płynie środkiem 
Ruptawki. To był właśnie ten bóbr.

Czy są jeszcze jakieś gatunki zwierząt, 
których nie udało się Panu sfotografować?

Takim moim niespełnionym marzeniem 
jest sfotografowanie lelka kozodoja. To 
niewielki ptak, który występuje głównie 
w młodnikach. Spotkać go można tylko 
nocą. Sądzę, że również w Jastrzębiu-
-Zdroju powinien występować. Do tej pory 
udało mi się go spotkać tylko raz, w ubie-
głym roku. 

Bardzo zależy mi również na tym, by Ja-
strzębie-Zdrój zachowało swoją przyrod-
niczą różnorodność, a zwierzęta mogły da-
lej żyć na zajmowanych przez nie terenach. 

rozmawiała: Barbara Englender 
fotografie: Ireneusz Jaworski



14                     www.jastrzebie.pl

„TA GÓRA BYŁA  
TYLKO NASZA”

Odcięci od świata przez kilkanaście dni 
walczyli ze śniegiem, wysokością i wła-
snymi słabościami. Do pokonania mieli 
strome ściany i głębokie szczeliny lodow-
ców. Tym razem licząca 7135 m góra Nun 
nie została zdobyta. Członkowie ośmio-
osobowej wyprawy organizowanej przez 
Klub Wysokogórski w Jastrzębiu-Zdroju 
i Łaziską Grupę Górską zawrócili po osią-
gnięciu wysokości 6100 metrów.

– Minął już miesiąc, a ja wciąż czuję złość 
i bezsilność. Właściwie codziennie myślę o tej 
górze i żałuję, że nie mieliśmy szansy spróbo-
wać wejść na szczyt. Do ostatniej chwili mia-
łem nadzieję, że uda się wyjść z obozu II w jego 
kierunku. Jeszcze w nocy obmyślałem taktykę. 
Rano jednak okazało się, że musimy wracać 
– opowiada Piotr Lilla, kierownik wyprawy. 

Szyki pokrzyżowała im pogoda. Śnieg pa-
dał już od kilku dni, a sytuację utrudniała 
bardzo słaba widoczność. Warunki były 
złe już wówczas, gdy himalaiści dochodzi-
li do obozu II. – Cały czas padało. W ciągu 
jednej nocy spadło około 40 cm śniegu, co 

przy takiej stromiźnie było śmiertelnie nie-
bezpieczne. Nie mieliśmy czasu, by czekać, aż 
śnieg zwiąże się z podłożem – pozwolenie na 
wspinaczkę (tak zwany permit), wydawane 
jest tylko na 10 dni. To właściwie przekre-
śliło jakiekolwiek szanse na to, by wejść na 
szczyt. Decyzja o powrocie, choć trudna, była 
nieunikniona. – relacjonuje Piotr Lilla. Wtó-
ruje mu klubowy kolega, Dariusz Mildner 
– O powrocie zadecydowały względy bez-
pieczeństwa. Gdyby chłopcy spędzili na tej 
wysokości w takich warunkach choćby jeden 
dzień dużej, mogliby mieć problem z zejściem 
do bazy – powiedział członek Klubu Wyso-
kogórskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

Plan wyprawy – choć napięty – dopraco-
wany był perfekcyjnie. Już nad ranem pią-
tego dnia od wylądowania w położonym 
na północy Indii mieście Leh wspinacze 
znaleźli się na pierwszym planowanym 
szczycie. Liczący 6153 m Stok Kangri zdo-
byli, by nabrać aklimatyzacji. Na początku 
tej drogi towarzyszyło im kilka komercyj-
nych wypraw. Żadnej z nich nie udało się 
zdobyć góry. – O 4.00 nad ranem byliśmy na 

szczycie i czekaliśmy na wschód słońca. Było 
pięknie – wspomina Mildner. – Członkowie 
innych wypraw pytali, gdzie nasi przewodni-
cy. Tymczasem to my byliśmy przewodnikami  
– śmieją się himalaiści.

Choć samo wejście na Stok Kangri z za-
łożenia miało być tylko rozgrzewką, już 
na samym początku wyprawy było dość 
dramatycznie – Podczas aklimatyzacji naj-
gorzej czuli się Leszek i Adam. Kiedy o 22.00 
mieliśmy przystąpić do ataku szczytowego 
zmierzyliśmy Adamowi saturację. Wskaźnik 
wysycenia krwi tlenem powinien wynosić 
przynajmniej 80, Adam miał zaledwie 48. 
W tempie ekspresowym został sprowadzony 
na dół – by lepiej się poczuć, musiał zejść ja-
kieś 350 metrów w pionie, gdzie kilka godzin 
wcześniej zszedł Leszek. Gdyby został w obo-
zie dłużej, prawdopodobnie musielibyśmy go 
już znosić. Dla bezpieczeństwa musiał pójść 
z nim jego partner. Karol jeszcze tej samej 
nocy wrócił i był na szczycie chwilę po 4.00, 
co nam wydawało się absolutnie nierealne. 
Bardzo nam tym zaimponował – opowiada 
Dariusz Mildner. 
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Ogromny szacunek kolegów zaskarbił 
sobie również Marian Hudek, który tą 
wyprawą postanowił zakończyć karierę 
aktywnego wspinacza. – Marian na Stoku 
Kangri postawił sobie nietypowe wyzwanie. 
Chciał udowodnić sobie, że 100 metrów 
przed szczytem jest w stanie odpuścić, mimo 
sprzyjających warunków i dobrej kondycji. 
I faktycznie, nie wszedł wtedy na szczyt, za-
wrócił przed samym wierzchołkiem. Z pew-
nością kosztowało go to więcej, niż dalsza 
wspinaczka – opowiada Piotr Lilla.

Dwa dni po zdobyciu Stoku Kangri rozpo-
czął się trekking na Nun. Przed wyjściem 
grupa podzieliła się na 4 dwuosobowe 
zespoły. Himalaiści mogli liczyć tylko na 
siebie, gdyż lokalne władze bardzo re-
strykcyjnie pochodzą do wydawania prze-
pustek – Wchodzenie na Nun stanowiło nie-
samowite doświadczenie, bo cała góra była 
tylko nasza – mówi Piotr Lilla. Członkowie 
wyprawy byli wyposażeni w specjalistycz-
ny sprzęt, który miał zapewnić im łączność 
SMS-ową. Tymczasem na miejscu okazało 
się, że działa w nim wyłącznie możliwość 
sprawdzenia prognozy pogody. – To teren 
zmilitaryzowany, nie ma tam żadnego kon-
taktu ze światem. Żeby zaalarmować kogo-
kolwiek, trzeba po prostu zejść do wioski – 
opowiada Dariusz Mildner. 

Bazę założyli na wysokości 4500 metrów. 
Tu jeszcze korzystali z pomocy tragarzy, 
wynajętych w pobliskim Tangol, dalej mu-
sieli radzić sobie sami. Na trasie wspinaczki 
zaplanowali 3 obozy: kolejno na wysokości 
5500, 6000 i 6500 metrów. To stąd 22 lip-
ca, po niecałym tygodniu wspinaczki, miał 
zostać przeprowadzony atak szczytowy. 

Każdy z ośmiu członków wyprawy zabrał 
ze sobą ważący około 20-30 kg plecak. – 
Sama lina to 5 kg, szabla około pół kg, a ich 
trzeba mieć kilkanaście, namiot, trochę jedze-
nia... Tak to się zbiera. – wylicza Piotr Lilla. 
Początkowo wspinacze mogli korzystać 
ze starych poręczówek, wystarczyło je tyl-
ko poprawić. Później poręczować musieli 
sami, dźwigając przy tym nieco lżejsze, bo 
„zaledwie” kilkunastokilogramowe ple-
caki. Na lodowcu w tym czasie panowały 
30-stopniowe upały. Jeden z członków wy-
prawy przypłacił to udarem słonecznym.

Cel swojej wędrówki zobaczyć mogli do-

piero drugiego dnia wspinaczki – Z bazy nie 
widać szczytu Nun. Żeby go dostrzec, trzeba 
wejść do obozu pierwszego. Dopiero wtedy 
przed oczami pojawia się piramida skał, wy-
rastająca z morza śniegu. To robi naprawdę 
piorunujące wrażenie. Nie oddadzą tego żadne 
zdjęcia – mówi Dariusz Mildner. Wtóruje mu 
Piotr Lilla – Choć nie zdobyliśmy szczytu, góra 
zrewanżowała nam się pięknymi widokami. 
Do obozu drugiego szliśmy w totalnym mleku, 
padał śnieg, nie było widać niczego. Kiedy jed-
nak dotarliśmy na miejsce, na chwilę chmury 
się rozeszły i pojawił się jeden z piękniejszych 
widoków, jakie mogłem w życiu oglądać – 
opowiada członek Klubu Wysokogórskiego.

Nun to jednak góra nie tylko piękna, ale 
przede wszystkim niezwykle trudna tech-
nicznie – Podejście jest bardzo wymagające: 
część trasy prowadzi po lodzie, część nato-

miast to wspinaczka skalna. Nun to najtrud-
niejsza góra, na jakiej do tej pory byliśmy. 
Wiedzieliśmy, że nie może być łatwo – pod-
kreśla Dariusz Mildner. Mimo ambitnych 
planów i początkowo dobrego tempa, na 
wysokości obozu drugiego okazało się, że 
pogoda jest zbyt niebezpieczna, by móc 
kontynuować wyprawę. – Gdyby nie opa-
dy śniegu, nawet przy kiepskiej widoczności 
można byłoby się wspinać – mówi z żalem 
Piotr Lilla.

Zapytani, czy chcą wrócić na Nun, uśmie-
chają się. – Pewnie bym chciał, ale jest tyle 
pięknych gór, że trochę szkoda mi życia, by 
powtarzać wyprawy. Poza tym po wspi-
naczce na Nun zostały mi, mimo wszystko, 
fantastyczne wspomnienia. Wciąż jestem 
pod wrażeniem piękna tej góry. Nie chciał-
bym się rozczarować, oglądając ją drugi raz 
– mówi Piotr Lilla. Dariusz Mildner od razu 
ripostuje – Tuż obok jest drugi szczyt, Kun, 
obie góry tworzą wspólny masyw. Skoro nie 
chcesz iść drugi raz na Nun, możemy wejść 
na Kun, a Nun zdobyć przy okazji – śmieje 
się Mildner.

W wyprawie brali udział: Marian Hudek, 
Piotr Lilla, Leszek Kopczyński, Dariusz 
Mildner, Adam Rożek i Witold Staniek 
z Klubu Wysokogórskiego w Jastrzę-
biu-Zdroju oraz Karol Jendrysik i Paweł 
Klyszcz z Łaziskiej Grupy Górskiej. Do tej 
pory szczyt Nun zdobył tylko jeden Polak.

tekst: Barbara Englender 
fot.: archiwum KW Jastrzębie
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PRACOWITY OKRES 
PRZYGOTOWAWCZY JKH
Dobiegają końca przygotowania hokeistów Roberta Ka-
labera do nowego sezonu. Drużyna JKH GKS Jastrzębie 
wygrała 10 z 12 spotkań!

Choć wyniki sparingów nie zawsze są wyznacznikiem 
formy zespołu, to rywalizacja w Pucharze Wyszehradz-
kim jest już pewnym prognostykiem i pozwala z opty-
mizmem patrzeć na nadchodzący sezon. Drużyna JKH 
GKS Jastrzębie zajęła pierwsze miejsce w grupowych 
zmaganiach, zostawiając w tyle 26-krotnego mistrza 
Węgier Ferencvaros Budapeszt, wicemistrza Słowacji 
HC Nitra oraz GKS Katowice. Faza pucharowa rozgry-
wek rozpocznie się w listopadzie.

Tymczasem odbyła się już oficjalna prezentacja zespo-
łu, podczas której padły śmiałe zapewnienia. – Druży-
na będzie walczyć o najwyższe cele (…)  W tym sezonie 
będziemy grać o Puchar Polski oraz, mam nadzieję, także 
o medale mistrzostw Polski - zadeklarował prezes JKH 
GKS Jastrzębie Kazimierz Szynal. – Chcemy być „czar-
nym koniem” i tego się trzymajmy – wtórował mu Maciej 
Urbanowicz. Znany z chłodnej oceny przedsezonowej 
sytuacji trener Robert Kalaber skwitował – Skoro takie 
deklaracje złożył prezes i zawodnicy, to jest to dla nas za-
danie do wykonania.

13 września odbędzie się mecz o Superpuchar Polski 
pomiędzy naszą drużyną a GKS-em Tychy. Pierwszy 
ligowy pojedynek już dwa dni później, a przeciwnikiem 
JKH będzie Unia Oświęcim.

tekst i fot.: Łukasz Parylak

KRĘĆ KILOMETRY  
DLA JASTRZĘBIA!
Rozpoczęła się rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. 
Oprócz Jastrzębia-Zdroju do zabawy dołączyły 22 miasta.

Narzędziem umożliwiającym rywalizację miast jest darmowa 
aplikacja Rowerowa Stolica Polski. Jeśli jeździsz rekreacyjnie na 
rowerze i jesteś posiadaczem telefonu komórkowego, będziesz 
mógł wziąć udział w rywalizacji. Wystarczy pobrać darmową 
aplikację Rowerowa Stolica Polski i wybrać miasto, dla które-
go chcesz zbierać kilometry. Aplikacja działa na terenie całego 
świata, dlatego uczestnik przebywający poza granicami kraju 
może również przystąpić do rywalizacji na rzecz wybranego 
przez siebie miasta. Udział w zabawie będzie dla uczestników 
całkowicie bezpłatny!

Dzięki udziałowi w akcji, każde miasto otrzyma także tzw. „mapę 
ciepła”, która w sposób szczegółowy pokaże jakimi drogami, ścież-
kami czy szlakami poruszali się uczestnicy rywalizacji. Co z pewno-
ścią ułatwi w przyszłości odpowiednie planowanie nowych ścieżek 
rowerowych czy infrastruktury rowerowej w mieście.

informacja prasowa
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NAJSZYBSI KIEROWCY ŚCIGALI 
SIĘ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

W sobotę, 7 września, nasze miasto było areną zmagań Rajdu 
Śląska 2019, przedostatniej rundy Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski. Dwukrotnie pokonywany odcinek specjalny 
został zlokalizowany w Bziu i Ruptawie.

Podobnie jak w poprzednim sezonie, także i w tym roku Rajd 
Śląska był rundą trzech cykli. W zawodach zmierzyli się uczest-
nicy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Motul Hi-
storycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, 
a także Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska.

W chwili zamykania bieżącego wydania naszego miesięcznika 
obowiązywała prowizoryczna klasyfikacja, według której rajd 
wygrali Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk w Skodzie Fa-
bii R5 i tym samym zapewnili sobie triumf w klasyfikacji gene-
ralnej mistrzowskiego cyklu.

tekst i fot.: Łukasz Parylak

FARID ALI SHOW!
GKS Jastrzębie pokonał u siebie Odrę 
Opole 2:0. Oprócz wyniku sportowego 
na uznanie zasługuje również frekwencja 
sympatyków drużyny z Harcerskiej.

Przed pierwszym gwizdkiem kibice i pił-
karze uczcili minutą ciszy pamięć zmarłe-
go Mariana Przybyły, byłego trenera GKS-
-u. Samo widowisko mogło się podobać. 
Oba gole dla GieKSy zdobył ulubieniec 
trybun - Farid Ali. Kibicom szczególnie za-
padnie w pamięć jego pierwsza bramka, 
gdy popisał się wyjątkowej urody strza-
łem. Opolanie mieli swoje szanse, ale 
w bramce dobrze spisywał się Grzegorz 
Drazik, a kiedy już skapitulował, sędzio-

wie słusznie nie uznali wyrównującego 
gola gości z powodu spalonego. W drugiej 
połowie szansę na podwyższenie prowa-
dzenia miał Dawid Gojny, jednak zmar-
nował „jedenastkę”. To sprowokowało 
piłkarzy Odry, którzy zwietrzyli szansę na 
odwrócenie wyniku i postawili wszystko 
na jedną kartę. Ów fakt umożliwił pod-
opiecznym Jarosława Skrobacza groźne 
kontrowanie i z nadarzającej się okazji 
skrzętnie skorzystał w 66 minucie Ali. Po 
podaniu Jakuba Wróbla pokonał Kacpra 
Rosę po raz drugi, czym wyraźnie uspo-
koił rywali, i cenne trzy punkty pozostały 
przy Harcerskiej.

tekst i fot.: Łukasz Parylak

„W NOWYM 
SEZONIE CHCEMY 

BYĆ LEPSI!”
Swoje przygotowania rozpoczęli siatkarze Jastrzęb-
skiego Węgla. Pierwsze treningi już za nimi. Trwa 
sprzedaż karnetów.

- W nowym sezonie chcemy być lepsi niż w poprzednim. Klub 
zasługuje na bycie w czołówce ligi i to jest nasz cel – mó-
wił szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla Roberto Santilli. 
– Mamy mocny skład, ale w takiej sytuacji jest cztery albo 
pięć drużyn. Celem minimum będzie powtórka z minionego 
sezonu, ale myślę, że możemy walczyć o wyższe lokaty. 
Mam już dość brązu! – skomentował Jakub Popiwczak, 
świeżo upieczony brązowy medalista Ligi Narodów.

Ruszyła sprzedaż karnetów na sezon 2019/2020. Moż-
na je nabywać zarówno w biurze Klubu w dni robocze 
w godzinach od 9:00 do 15:00, jak i w internecie w ser-
wisie abilet.pl. W cenie otrzymają Państwo możliwość 
obejrzenia wszystkich meczów Jastrzębskiego Węgla 
rozgrywanych w jastrzębskiej hali widowiskowo-spor-
towej w PlusLidze zarówno w rundzie zasadniczej, jak 
i fazie play off, a także meczu otwarcia sezonu podczas 
prezentacji. Ponadto będzie uprawniać on do wejścia na 
wszystkie mecze domowe rozgrywane w ramach Pu-
charu Polski oraz Ligi Mistrzów.

tekst: Łukasz Parylak
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RUBRYKA 
POETYCKA
Jak co miesiąc, w ramach rubryki poetyckiej, publikujemy 
wiersze uzdolnionych twórców związanych z naszym 
miastem. W bieżącym numerze swoje teksty prezentuje 
Edyta Maria Hanslik.

Edyta Maria Hanslik – optymistka i niepoprawna ro-
mantyczka. Poezja dla niej to lekarstwo na wszystko. 
Ulubione motto: „Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi 
według ich własnego uznania”. Autorka czterech tomi-
ków wierszy i licznych almanachów i antologii. Ostat-
ni tomik napisany dla dzieci „Tutaj rym wiedzie prym”. 
Prowadzi spotkania w księgarni Autorskiej w Jastrzę-
biu–Zdroju z ludźmi związanymi z poezją, muzyką lub, 
po prostu, z ludźmi z pasją. Członkini Stowarzyszenia 
Autorów Polskich (oddział w Bielsku Białej).

Edyta Maria Hanslik

dyżur
siódma jedenaście fale na monitorze ustały 
słychać tylko ten pisk  na którego dźwięk 
dłonie nakładają się jedna na drugą 
trwa rytmiczne wraca nie wraca 
  
czas akurat tutaj ma znaczenie 
pomiędzy kolejną adrenaliną 
zastanawiasz się nad sensem istnienia 
wybaczasz wrogom 
spłacasz zaciągnięte chwilówki 
pozwalasz żonie sypiać z przyjacielem 
  
święty Piotr otwiera bramy 
a diabły chichoczą po kątach 
rozgrzane do czerwoności 
  
dokąd pójdziesz wędrowcze

KONIEC LATA 
W MIEŚCIE

FOTORELACJA

fot. Wiktoria Knesz

fot. Wiktoria Knesz

fot. Katarzyna Wołczańska

fot. MBP

fot. archiwum własne
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EKSPLOZJA KOLORÓW
FOTORELACJA

fot. Robert Jaczyński
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BORYNIA I SKRZECZKOWICE MOSZCZENICA, GÓRNE, SZEROKA

fot. Wiktoria Knesz


