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pamiętając o Waszym codziennym trudzie oraz niebezpieczeństwach zwią-
zanych z wykonywaniem zawodu, składam najserdeczniejsze życzenia bez-
piecznej i spokojnej pracy oraz stałej opieki Waszej patronki św. Barbary.

Jednocześnie wszystkim ludziom górniczego trudu, ich rodzinom i najbliższym 
życzę wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności

 
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Szanowni Górnicy,

Drodzy 
Mieszkańcy,

NAJTANIEJ NA 
ŚLĄSKU ŻYJE SIĘ 
W JASTRZĘBIU-
ZDROJU!
Najtaniej w regionie żyje się w Jastrzę-
biu-Zdroju, a najdrożej w Mysłowicach. 
Ranking wydatków na usługi komunal-
ne firmy doradczej Curulis za rok 2019 
pokazuje, że najniższe rachunki za wodę 
i odprowadzanie ścieków, transport pu-
bliczny, wywóz śmieci, podatki od nie-
ruchomości czy opłaty za parkowanie 
w centrum są właśnie u nas!
– Przeciętna czteroosobowa rodzina 
mieszkająca w mieście powiatowym naj-
więcej wydaje na wodę i ścieki (47,14%), 
następnie komunikację publiczną (27,78%) 
oraz wywóz odpadów komunalnych 
(21,61%). Roczne koszty w związku z do-
stawą wody i odbiorem ścieków wynoszą 
średnio 1.415 zł, natomiast w ramach ko-
rzystania z komunikacji publicznej 834 zł – 
piszą autorzy raportu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na 
koszty zagospodarowania odpadów ko-
munalnych, które wzrosły aż o 30,85% 
wynosząc w 2019 roku średnio 649 zł/
rok. Tymczasem w Jastrzębiu za wywóz 
śmieci dla rodziny czteroosobowej za-
płacimy 576zł/rok.
Jak wynika z raportu, Jastrzębie-Zdrój 
jest najtańszym miastem w wojewódz-
twie śląskim. W całej Polsce zajmuje 88 
miejsce. W naszym mieście czterooso-
bowa rodzina za wodę i ścieki, transport, 
wywóz śmieci i podatki od nieruchomo-
ści płaci rocznie tylko 2 665,71 zł.
Koszt życia w Żorach to 2782,90 zł, Ryb-
niku - 3 772,57 zł, Cieszynie - 3 815,00 
zł, Wodzisławiu Śląskim - 3 815,06 zł. 
Natomiast w stolicy województwa - Ka-
towicach wynosi on 3 736,80 zł.

tekst: Izabela Grela

Bardzo mnie ucieszyła wiadomość, że 
nasz OWN został uznany najlepszą prze-
strzenią publiczną województwa ślą-
skiego. To dla nas wszystkich ogromne 
wyróżnienie. Od pięciu lat w Jastrzębiu-
-Zdroju budujemy przyjazne przestrzenie. 
Obraz naszego miasta powoli się zmie-
nia, a my mamy powody do dumy.

W ślad za tą nagrodą przyszły inne, 
między innymi dla naszego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. One cieszą, ale przede 
wszystkim dają motywację do dalszej 

pracy.  Chcemy razem z Wami zmieniać 
to miasto. Stąd też cykl spotkań z miesz-
kańcami, podczas których pytaliśmy 
Was o to, jak ma być zagospodarowana 
strefa centrum.

Wierzę, że wspólnie uda się nam jeszcze 
więcej pomysłów zrealizować.

Serdecznie pozdrawiam,
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OWN NAJLEPSZY 
NA ŚLĄSKU!
Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego 
z tytułem najlepszej przestrzeni pu-
blicznej województwa śląskiego w pre-
stiżowym konkursie Architektura Roku 
i Najlepsza Przestrzeń Publiczna Woje-
wództwa Śląskiego.

Do konkursu zgłoszono 33 realizacje in-
westycji z 20 gmin. W kategorii „prze-
strzeń publiczna” nagroda trafiła do 
naszego miasta za zagospodarowanie 
terenów po byłym Ośrodku Wypoczynko-
wym Niedzielnego.

Jury, w skład którego weszli najlepsi pol-
scy architekci zrzeszeni w Stowarzysze-
niu Architektów Polski oraz przedstawi-
ciele urzędu marszałkowskiego, doceniło 
naszą inwestycję „za stworzenie, a w za-
sadzie odbudowanie potencjału dawnego 
ośrodka wypoczynkowego, poprzez wy-
kreowanie interesującej wielofunkcyjnej 
przestrzeni spotkań i rekreacji dobrze 
wpisanej w leśny pagórkowaty krajobraz, 
adresowanej do różnych grup społecz-
nych. Rozwiązanie oczekiwane i akcep-
towane przez różne grupy wiekowe, co 
potwierdziła wizja lokalna.” Jak czytamy 
w uzasadnieniu: „z dużą nadzieją oczeku-
jemy realizacji II etapu.”

– Ta nagroda jest sygnałem, że budowane 

przez nas przyjazne przestrzenie nie tylko 
spełniają swoją rolę integrując mieszkańców, 
ale i są powodem do naszej dumy. Zwłaszcza 
teraz, gdy OWN został uznany przez czoło-
wych polskich architektów za najlepszą prze-
strzeń publiczną województwa śląskiego. Tu 
jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowa-
nym w realizację tej inwestycji, począwszy 
od architektów, a na pracownikach urzędu 
i wykonawcach skończywszy – mówi Anna 
Hetman, prezydent miasta.

Co wybudowano na OWN?

Wodny plac zabaw – składa się on 
z trzech części: strefa główna dla star-
szych dzieci z wysokimi urządzeniami 
wodnymi, strefa dla małych dzieci z ni-
skimi urządzeniami oraz trzecia strefa 
– brodzik dla dzieci. Gejzery wodne, re-
kiny czy szczypce krabów – te kolorowe, 
bezpieczne urządzenia dają wielką frajdę 
najmłodszym gościom OWN-u.

Park widokowy to miejsce z kaskadowo 
rozrzuconymi siedziskami, obłożonymi 
egzotycznym drewnem bangkirai. Teren 
pomiędzy nimi pokryty jest nawierzchnią 
mineralno-poliuretanową wykonaną pa-
sami na skarpie. Poniżej siedzisk znajduje 
się plac o nieregularnym kształcie, który 
pełni rolę minisceny.

Tężnia solankowa – właściwości lecz-
nicze, ale również podkreślenie historii 
uzdrowiskowej miasta – takie funkcje ma 
tężnia solankowa, która wznosi się nad 
OWN-em. Obiekt w kształcie ośmiokąta, 
o konstrukcji drewnianej. Pomiędzy tarni-
nowymi ścianami znajdują się cztery wej-
ścia, a pomiędzy nimi misy ze spływającą 
z tarniny solanką. Dookoła tężni uloko-
wano ławki wolnostojące dla tych, którzy 
chcieliby odetchnąć w solankowym zaci-
szu. Wnętrze tężni służy do spacerów. 

tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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MILIONY 
NA POMOC 
BEZROBOTNYM

Zajęcia w profesjonalnych pracowniach, szkolenia rozwijające 
kompetencje miękkie i świadczenia integracyjne – na takie wsparcie 
będą mogli liczyć podopieczni Centrum Integracji Społecznej.
Stowarzyszenie Dar Serca, wspierające 
osoby w trudnej sytuacji życiowej, po-
zyskało na ten cel 4,5 miliona złotych za 
pośrednictwem Urzędu Marszałkow-
skiego. W obecności prezydent Anny 
Hetman – która pozytywnie zaopinio-
wała projekt – zostały podpisane umo-
wy między Stowarzyszeniem Dar Serca, 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powia-
towym Urzędem Pracy.

W ramach działalności Centrum Inte-
gracji Społecznej będzie można prze-
kwalifikować się na kucharza małej ga-
stronomii, zostać krawcem, hafciarzem, 
pracownikiem budowlanym, monte-
rem czy konserwatorem. Do udziału 
w 12-miesięcznym projekcie mogą 

zgłaszać się osoby bezrobotne, nie-
pełnosprawne, doświadczone życiowo, 
zagrożone bezdomnością, zakwalifiko-
wane do III profilu pomocy.

– Nasz program skierowany jest do osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 
oraz do osób w trudnej sytuacji material-
nej, które mają trudności w samodziel-
nym odnalezieniu się na rynku pracy. Wie-
rzymy, że dzięki temu projektowi rozwiną 
swoje umiejętności, a oferowane świad-
czenia będą dla nich dodatkową moty-
wacją. – przekonywał Jerzy Kuszek ze 
Stowarzyszenia Dar Serca.

Wtórowała mu dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Klaudia Nietrzebka: 

– Moim zdaniem, to ogromna szansa dla 
naszych podopiecznych. Dzięki Centrum 
Integracji Społecznej zdobędą kompe-
tencje zawodowe, zwiększą swoje kwa-
lifikacje, otrzymają szansę na znalezienie 
zatrudnienia, a tym samym na wyjście 
z kręgu szeroko rozumianej pomocy spo-
łecznej – podkreślała.

Centrum Integracji Społecznej będzie fi-
nansowane w 85% z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego i w 15% z budżetu 
państwa. Pracownie, z których pierwsza 
otwarta zostanie w budynku Supersa-
mu (al. Piłsudskiego 2b), będą urucha-
miane sukcesywnie od 4 listopada.

tekst: Barbara Englender

CO POWSTANIE W STREFIE CENTRUM?
Mieszkańcy miasta mieli okazję zapoznać 
się ze studium zagospodarowania tzw. 
strefy centrum, które po raz pierwszy 
publicznie zaprezentował właściciel, jak 
i podzielić się swoją opinią na ten temat. 
4, 5 i 6 listopada odbyły się konsultacje 
społeczne, podczas których rozmawiano 
o terenach zlokalizowanych w kwartale ul.: 
Warszawskiej, Północnej, Porozumienia 

Jastrzębskiego i Sybiraków oraz od ul. Pół-
nocnej do nieczynnej linii kolejowej.

Obecnie trwają prace związane z opraco-
waniem studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jastrzębie-Zdrój. Jest to obowiąz-
kowy dokument planistyczny określający 
politykę przestrzenną dla całego obszaru 
miasta, a jego ustalenia są wiążące przy 

sporządzaniu miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego. W oparciu 
o opracowywane studium nasze miasto 
przystąpiło do projektu pn.: „Szkoła świa-
domego planowania przestrzennego 2.0”.

W ramach tego projektu przeprowadzone 
zostały konsultacje społeczne dotyczące 
tzw. „strefy centrum” oraz terenów od uli-
cy Północnej do nieczynnej linii kolejowej. 
Właściciel terenu, który posiada do niego 
tytuł prawny, przedstawił swoje studium 
zaaranżowania tej przestrzeni. Proponuje 
tutaj budowę obiektu, w którym znajdo-
wałyby się m.in. sale kinowe, kluby fitness 
i restauracje, następnie budynków konfe-
rencyjno-biurowych i wreszcie nowocze-
snych mieszkań, a wszystko to – jak pod-
kreśla – z maksymalnym poszanowaniem 
zieleni. Zlokalizowane pomiędzy nimi pla-
ce z fontannami, oczkami wodnymi i zie-
lenią miałyby stanowić miejsce spotkań 
i integracji. Części mieszkańców, którzy 
przyszli na spotkania, bardzo przypadło 
do gustu takie rozwiązanie, inni widzieli-
by w tym miejscu park. Oprócz konsulta-
cji w formie spotkań, przewidziane są też 
warsztaty i ankiety on-line.

tekst: Katarzyna Wołczańska

fot. Barbara Englender

Fragment Studium zagospodarowania terenu C-70 przygo-
towanego przez firmę ARKUS BPD Sp. z o.o. na zlecenie 

właściciela terenu, firmy Atrium Jastrzębie Zdrój z o. o.
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Wzrost dostępności i jakości usług społecz-
nych dla osób niesamodzielnych, niepełno-
sprawnych i starszych to główne założenia 
projektu „Akademia Seniora”, na realizację 
którego Ośrodek Pomocy Społecznej pozy-
skał 1 274 000 zł dofinansowania.

Wsparciem objętych zostanie 95 miesz-
kańców (57 kobiet i 38 mężczyzn). Będą oni 
mogli skorzystać z usług wytchnieniowych 
w miejscu zamieszkania bądź z pobytu 
w Dziennym Domu Pomocy, gdzie świad-
czone będą m.in. usługi opiekuńcze, a także 
prowadzona aktywizacja w sferze fizycznej, 
intelektualnej oraz społecznej.

– Dzienny Dom Pomocy będzie czynny od po-
niedziałku do piątku w godzinach dostosowa-

nych do indywidualnych potrzeb uczestników 
oraz ich rodzin. Będzie on zapewniał osobom 
niesamodzielnym i starszym opiekę w wa-
runkach bytowych zbliżonych do warunków 
domowych – wyjaśnia Klaudia Nietrzebka, 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opieka wytchnieniowa nad osobami niesa-
modzielnymi/niepełnosprawnymi w miej-
scu ich zamieszkania będzie realizowana 
w związku ze zdarzeniem losowym, czy 
pomocą w załatwieniu codziennych spraw.

Środki finansowe na realizację projektu 
„Akademia Seniora” zostały pozyskane 
w ramach osi priorytetowej IX. Włącze-
nie społeczne dla działania: 9.2. Dostęp-
ne i efektywne usługi społeczne i zdro-

wotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój 
usług społecznych i zdrowotnych – RIT 
Zachodni, numer naboru RPSL.09.02.
02-IZ.01-24-303/19. Wartość całego 
projektu wynosi 1 369 892,47 zł, a pla-
nowany okres realizacji to 01.01.2021 r. 
- 31.12.2022 r.

tekst: Katarzyna Wołczańska

NIE WSTYDŹ SIĘ PROSIĆ O POMOC!

DOFINANSOWANIE NA AKADEMIĘ SENIORA

JASTRZĘBSKI 
OPS W GRONIE 
LAUREATÓW
Ośrodek Pomocy Społecznej został 
wyróżniony Idolem Fundacji Szansa 
dla Niewidomych. W kategorii „Urząd 
otwarty dla niewidomych” nasza pla-
cówka zajęła trzecie miejsce w kraju.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 
21 października w ramach „Wielkie-
go Spotkania Niewidomych, Słabowi-
dzących i Ich Bliskich – Świat dotyku, 
dźwięku i magnigrafiki” w Warszawie.

Przypomnijmy, że we wrześniu ja-
strzębski OPS zajął pierwsze miejsce 
w województwie śląskim, co spowo-
dowało automatyczną nominację do 
nagrody krajowej. W wyniku ogól-
nopolskiego głosowania działania 
Ośrodka zostały uhonorowane trze-
cim miejscem.

– Znaleźć się w gronie laureatów nagrody 
to szczególne wyróżnienie. Jego inicjato-
rem są bowiem osoby, które skorzystały 
ze wsparcia Ośrodka – podkreśla Klaudia 
Nietrzebka, dyrektor Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Trzydniowe wydarzenie w Warszawie, 
podczas którego wręczono nagrody, 
skupiło osoby z niepełnosprawnością 
wzroku i ich rodziny z całej Polski. W ra-
mach spotkania odbywały się sesje me-
rytoryczne, panele, warsztaty, dyskusje, 
turnieje sportowe, konkursy kulturalne 
i intelektualne oraz spotkania gości kra-
jowych i zagranicznych.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Gdzie w Jastrzębiu-Zdroju poprosić o pomoc lub poradę? W naszym mieście 
działa niemal 40 jednostek, do których można się zgłosić w trudnej sytuacji. Ich 
pracownicy pomogą uporać się z praktycznie każdym poważnym problemem 
– dotyczącym na przykład spraw rodzinnych (np. Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Punkt Interwencji Kryzysowej), problemów alkoholowych (Pełnomocnik Prezy-
denta Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Klub Abstynentów 
„ARKA” w Jastrzębiu- Zdroju) czy przemocy domowej (Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska linia”, Punkt Interwencji Kryzysowej).  
W tak zwanych jednostkach nieodpłatnego poradnictwa można uzyskać po-
moc m.in. w zakresie praw pacjenta, prawa podatkowego, prawa pracy lub 
praw konsumenckich. 

Listę wszystkich jednostek można znaleźć na stronie:  
www.jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/bezplatna-pomoc-prawna

fot. www.mazovia.pl

fot. Łukasz Parylak
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ESTETYKA TARGOWISKA 
POPRAWIONA

ŻELAZNY SZLAK 
ROWEROWY TONIE 
W ŚMIECIACH 
I FEKALIACH

Targowisko miejskie zostało już w ca-
łości ogrodzone. Ogrodzenie składa się 
z szeregu słupów wypełnionych ozdob-
nymi kamieniami zwanymi potocznie 
„kamienną korą”. Najciekawsze są jed-
nak zastosowane zielone ekrany wy-
pełnione pnącym się bluszczem. 

Całość tworzy niezwykle ciekawy, cie-
szący oczy efekt. Mamy nadzieję, że 
ogrodzenia spodoba się mieszkańcom 
naszego miasta i poprawi również este-
tykę samego targowiska.

Ogrodzenie targowiska zamknęło się 
w kwocie 113 tysięcy zł.

tekst: Izabela Grela

I choć bulwersuje to niejednego czytelni-
ka, trzeba prawdzie spojrzeć w oczy. Aż 50 
ton śmieci Jastrzębski Zakład Komunalny 
wywiózł z niespełna jednokilometrowego 
odcinka budowanego właśnie Żelaznego 
Szlaku Rowerowego. A dokładnie z frag-
mentu pomiędzy wiaduktem na Wy-
zwolenia wzdłuż ulicy Ruptawskiej, jadąc 
w kierunku Moszczenicy. 

Jastrzębianie nieczynne tory kolejowe za-
mienili w nielegalne wysypisko śmieci. Nie-
stety, to nie jest odosobniony przypadek. 
Co rusz firmy budujące Żelazny Szlak Ro-
werowy trafiają na składowiska odpadów. 
Jakby tego było mało, część mieszkańców 
ścieki odprowadza nie do przydomowych 
szamb, a prosto do okolicznych rowów. 
W efekcie podbudowa nowych tras rowe-
rowych raz za razem zalewana jest feka-
liami. To spore utrudnienia przy realizacji 
inwestycji. Całe szczęście, wszystko jest 
prowadzone w terminie, ale mimo wszyst-
ko niesmak pozostaje.

tekst: Izabela Grela

To jest dobra wiadomość dla 
mieszkańców ulicy Grzybo-
wej. Dzięki zaoszczędzonym 
pieniądzom w listopadzie 
ruszy przebudowa trzecie-
go – ostatniego odcinka tej 
drogi. W ramach robót wy-
konana zostanie podbudo-
wa drogi i utworzone pobo-
cze na odcinku aż do granicy 
z Pielgrzymowicami.

Na ukończeniu są roboty budowlane 
na ulicy Kazimierza Wielkiego. Wyko-
nawcy pozostało wykonanie chodników 
i położenie dwóch warstw asfaltu. In-
westycja powinna być skończona jesz-
cze w listopadzie.

Roboty przy budowie 
wiaduktu na Wy-
zwolenia są już na 
finiszu. Wykonaw-
ca położył już war-
stwę asfaltu. Cała 
inwestycja zostanie 
zakończona jeszcze 
w listopadzie.

Przepust przy budowie 
wiaduktu na ul. Ździebły 
jest już prawie gotowy. 
Obecnie wykonywana jest 
podbudowa pod drogę. Ro-
boty prowadzone są zgod-
nie z harmonogramem. 
Inwestycja zakończona zo-
stanie w lutym 2020 roku.

Nową nawierzchnię zyskała również odnoga ul. Ździebły.

Zakończył się też remont chodnika - łącznika ul. Szkolnej i Turystycznej. Tutaj ro-
boty polegały na uzupełnieniu kamieniem podbudowy tłuczniowej i wykonaniu no-
wej nawierzchni z kostki bezfazowej. Zadanie kosztowało 75 tys. zł.

Chodnik przy ul. Katowickiej został wyremontowany. 
Prace objęły wymianę krawężników, podbudowy oraz nawierzchni, a ich koszt wy-
niósł 66,5 tys. zł.

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak

fot. Rafał Kotlowski

fot. Rafał Kotlowski

fot. Łukasz Parylak
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PARKOWE 
MOSTKI 
MIŁOŚCI

TRWA PRZEBUDOWA 
SZKOŁY W RUPTAWIE

ROWERY WYPOŻYCZALIŚMY 
7 RAZY CZĘŚCIEJ

31.212 razy wypożyczaliśmy rowery w dopiero co 
zakończonym sezonie 2019. To prawdziwy rekord!

W ciepłe jesienne popołudnia w Par-
ku Zdrojowym nie brakuje spacerowi-
czów. Warto odwiedzić tam również 
miejsce, w którym znajdują się słynne 
mostki fińskie, będące w ostatnim cza-
sie symbolem zakochanych.

W parkowym jarze – dawnej urokli-
wej Dolinie Mikołaja – ujrzeć możemy 
mostki z charakterystycznymi białymi 
balustradami. Zbudowane w latach 
70. mostki fińskie od jakiegoś czasu 
zaczęły spełniać rolę tzw. mostków 
miłości, na których zakochane pary 
zawieszają kłódki, często ze swoimi 
imionami czy różnymi wyznaniami.

W naszym kraju funkcjonuje wiele ta-
kich miejsc, a jednym z najbardziej zna-
nych jest Most Tumski we Wrocławiu.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Szkoła Podstawowa nr 17 zostanie 
kompleksowo przebudowana, a te-
ren wokół niej zagospodarowany.

W budynku głównym są już wsta-
wione okna i wykonany dach. 
Wewnątrz zrobiona jest klatka 
schodowa, a obecnie budowlań-
cy rozprowadzają instalacje elek-
tryczne i kładą tynki.

Wcześniej dach sali gimnastycznej 
został odpowiednio wzmocniony 
i zainstalowane na nim panele fo-
towoltaiczne. Jest też wybudowany 
budynek, w którym znajdować bę-
dzie się kotłownia.

tekst: Katarzyna Wołczańska

System Rowerów Miejskich „JASkółka” 
obsługiwało w tym roku konsorcjum firm 
Orange Polska S.A. i Roovee S.A. Do dyspo-
zycji użytkowników przekazanych zostało 
61 jednośladów, w tym 5 rowerów wypo-
sażonych w foteliki do przewozu dzieci. 

Rowery czwartej generacji okazały się 
prawdziwym hitem. O ile w 2018 roku  wy-
pożyczono je ponad 4 400 razy, to w tym 
sezonie – uwaga – aż 31 212 razy! To o po-
nad 7 razy więcej niż w roku poprzednim!

Zdecydowanie więcej osób zarejestro-
wało się też w systemie. W 2018 roku 

było 1000 użytkowników. W tym sezonie 
z systemu korzystało 2 245 osób.

10 355 godzin – to łączny czas wypo-
życzenia naszych rowerów. Dystans jaki 
użytkownicy systemu rowerów miejskich 
pokonali na jednośladach, też jest impo-
nujący. To aż 83 435 kilometrów. To tak 
jakbyśmy ponad dwa razy objechali ziemię.

I na koniec dobra wiadomość. Rowery na 
pewno powrócą. I niewykluczone, że ilość 
stacji jeszcze wzrośnie.

tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak

fot. Rafał Kotlowski
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1 816 841,82 zł (w tym 1 634 803,01 
zł unijnego dofinansowania) – dzięki tej 
kwocie uczniowie jastrzębskich szkół 
będą mogli cieszyć się w pełni profesjo-
nalnymi pracowniami. Do części szkół 
zwożony jest właśnie sprzęt, z niektó-
rych sal uczniowie mogą już korzystać. 
Pracownie pozwolą wykształcić techni-
ków elektryków oraz informatyków (w 
Zespole Szkół nr 6), a także techników 
chłodnictwa i klimatyzacji (w Zespole 
Szkół Zawodowych). Dodatkowe pie-
niądze wesprą również naukę w klasach 
logistycznych i ekonomicznych w Ze-
spole Szkół nr 2. Doposażone zostaną 
także pracownie gastronomiczne w Ze-
spole Szkół nr 9 oraz Zespole Szkół nr 
2, a także pracownia mechatroniczna i 
analityczna w Zespole Szkół nr 6. 

Fundusze te pozyskane zostały w ra-
mach projektów „Profesjonalne pra-
cownie w Jastrzębiu-Zdroju” oraz 
„Profesjonalne pracownie w Jastrzę-
biu-Zdroju 2”. To jednak jeszcze nie 
koniec planowanych inwestycji w edu-
kację. Miasto złożyło również wniosek 
o kolejne dofinansowanie na ponad 
milion złotych – wyniki konkursu  po-
znamy na początku 2020.

tekst: Barbara Englender

JASTRZĘBSKI 
TYDZIEŃ 
KARIERY

OGRZEWALNIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Zakończyła się XI edycja Jastrzębskiego Tygodnia Kariery. W tym roku projekt odbył się 
pod hasłem „Pasja, profesja, powołanie”. Realizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Kariery 2019 wydarzenie inicjowane jest jak co roku przez Stowarzyszenie Dorad-
ców Szkolnych i Zawodowych RP. 

Jastrzębski Tydzień Kariery to propozycja skierowana zarówno do dzieci, młodzieży 
jak i dorosłych. Jej adresatami są osoby potrzebujące wsparcia w planowaniu ścieżki 
edukacyjnej, czy zawodowej. Uczestnicy podczas wydarzenia mieli możliwość wzięcia 
udziału w zajęciach, prelekcjach, praktycznych prezentacjach zawodów, a także konkur-
sach z zakresu wiedzy o rynku pracy i  przedsiębiorczości. Realizowane działania podsu-
mowała uroczystość, na której wręczono nagrody laureatom konkursów. Swoje miejsce 
miało również Jastrzębskie Miasteczko Zawodów, podczas którego szkoły w sposób 
praktyczny prezentowały ofertę kształcenia zawodowego.

tekst: Wiktoria Knesz

W godz. od 18.00 do 8.00 przy ul. Pół-
nocnej działa ogrzewalnia. To tutaj oso-
by bezdomne mogą schronić się przed 
zimnem, zaparzyć herbatę czy skorzy-
stać z prysznica.

Ogrzewalnia zapewnia tymczaso-
we schronienie osobom bezdomnym 
przebywającym na terenie Jastrzę-
bia-Zdroju. Dodatkowo stwarza ona 
możliwość wykonania podstawowych 
zabiegów higienicznych.

Jak pokazują doświadczenia lat ubie-
głych, osoby bezdomne chętnie ko-

rzystają z tej formy pomocy i w czasie 
zimnych nocy przenoszą się z chodni-
ków i ulic, klatek schodowych czy innych 
miejsc właśnie do ogrzewalni.

Warto dodać, że cały teren ogrzewalni 
jest ogrodzony i monitorowany, a dodat-
kowo w godzinach jej funkcjonowania 
na miejscu obecny jest zawsze strażnik 
miejski. Mundurowy, oprócz zapewnienia 
ładu i porządku, podejmuje natychmia-
stowe działania w przypadku zaistnienia 
nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń.

tekst: Katarzyna Wołczańska

fot. Wiktoria Knesz WYKSZTAŁCIMY 
PROFESJONALISTÓW!
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KOLUMBARIUM 
PO REMONCIE
Nie wszyscy o tym wiedzą, ale Jastrzę-
bie znajduje się w czołówce miast, gdzie 
odsetek pochówków urnowych jest 
największy. Toteż jastrzębskie kolum-
barium na cmentarzu przy Okrzei jest 
jednym z największych w okolicy. 

Nowe zadaszenie i wzmocnienie płyt 
na gzymsie to tylko jedne z nielicznych 
prac remontowych, jakie ostatnio tam 
wykonano. Było to konieczne, ponie-
waż dach się rozwarstwił i deszcz za-
lewał całą konstrukcję. 

Jeszcze w tym roku będą remontowane 
cokoły. I dodatkowo około 20 nowych 
miejsc na kwaterze amerykańskiej - to 
potoczny zwrot nawiązujący do wyglą-
du typowych amerykańskich cmentarzy 
wojennych. Chodzi tu po prostu o duży 
trawnik, na którym położone są jedna-
kowe płyty nagrobne. Mogą to być nie-
wielkie płyty stojące lub leżące, przypo-
minające poduszki.

tekst: Izabela Grela

POMNIK 
POWSTAŃCÓW 
ZNÓW PIĘKNY 

JAK DAWNIEJ
Ponad 20 tysięcy złotych kosztowało odrestaurowanie grobu zbiorowego Powstańców Ślą-
skich, który znajduje się na cmentarzu koło sanktuarium św. Katarzyny.
Przypomnijmy, że jest to grób zbiorowy Powstańców Śląskich upamiętniający Adolfa 
Wodeckiego, Leona Kupsza, Pawła Grzonki, Maksymiliana Bronnego oraz Konstantego 
Cnoty, którzy zamordowani zostali 20 sierpnia 1919 roku przez niemiecką straż graniczną. 
Prace polegały głównie na zdjęciu kilkunastu warstw starej farby, odgromowaniu, hy-
drofobizacji, wyczyszczeniu płyty i wyzłoceniu liter.
- Ciekawostką jest, że podczas tych robót odkryliśmy, że pomnik był pierwotnie kolorowy, a nie 
w kolorze piaskowo-szarym. Zdecydowaliśmy się więc na odtworzenie pierwotnej kolorystyki. 
Orzeł natomiast był w koronie. Po wojnie koronę usunięto, ale teraz już wróciła na swoje miej-
sce – tłumaczy Marek Krakowski, dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.
Miasto na odrestaurowanie pomnika pozyskało ponad 18 tysięcy z IPN. 

tekst: Izabela Grela

Rekordową kwotę 51 190 zł zebrało 
podczas listopadowej kwesty 
jastrzębskie hospicjum.

TO BYŁA 
REKORDOWA 
ZBIÓRKA
1 listopada jastrzębianie pokazali, że 
mają wielkie serca i że potrafią pochy-
lić się nad losem osób, które najbar-
dziej potrzebują naszej pomocy i dla 
których każda złotówka jest na wagę 
złota. Tego dnia przed jastrzębskimi 
cmentarzami prawie 350 młodych 
ludzi, uczniów szkół podstawowych 
i średnich, kwestowało już po raz 17. 
na rzecz domowego hospicjum.
– Ta zbiórka była rekordowa. Do naszych 
puszek trafiło 51 190 złotych. Zebrane 
pieniądze przeznaczymy na zakup środ-
ków opatrunkowych i higienicznych oraz 

koszty utrzymania hospicjum. Dziękuję 
wszystkim wolontariuszom i dobroczyń-
com, którzy wsparli nasze hospicjum – 
mówi Tomasz Sember.
W ciągu roku wolontariusze hospi-
cjum domowego pomagają ponad 
150 osobom wymagającym opieki. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że wszy-
scy pracują za darmo. Nie mają też 
wsparcia z NFZ-u. Pieniądze z ubie-
głorocznej zbiórki przeznaczyli na za-
kup łóżek i pampersów.

tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak

fot. Hospicjum
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TAKIE JASTRZĘBIE  
NAS KRĘCI!

Są już wyniki konkursu fotograficznego 
na najciekawsze zdjęcie wykonane 
w naszym mieście.
Wschody i zachody słońca, park latem i zimą, osiedla widziane 
z lotu ptaka i pejzaże uchwycone podczas spaceru z dziećmi – ja-
strzębianie, którzy nadesłali prace na konkurs fotograficzny „Kręci 
mnie Jastrzębie!”, ukazali nasze miasto z bardzo różnych perspek-
tyw. Spośród tych ujęć jury pod przewodnictwem Roberta Barei 
(artysty, pedagoga i przewodniczącego jastrzębskiej Rady Kultury) 
wybrało trzech zwycięzców.

Pierwsze miejsce za zestaw trzech fotografii („Jastrzębie o wscho-
dzie słońca”, „Jastrzębskie góry” i „Moszczenica po deszczu”) zdo-
była Sylwia Gruszka. Jej zdjęcia urzekły jury niespotykaną, nieco 
melancholijną atmosferą – zbudowaną dzięki odpowiedniemu wy-
korzystaniu światła i koloru. Sylwia Gruszka skoncentrowała się na 
terenach podmiejskich, pokazując Jastrzębie jako miasto, w którym 
wciąż można odpocząć w otoczeniu zieleni lub skonfrontować się 
z niezwykłym krajobrazem.

Drugie miejsce zajął Jonasz Chodura za czarno-białe zdjęcie, przed-
stawiające szyb kopalni Moszczenica. Na monochromatyczną foto-
grafię zdecydowała się również wyróżniona trzecim miejscem Justy-
na Misztal. Nagrodzone zdjęcie wykonała na ulicy 1 Maja po zmroku. 
Nietypową perspektywę połączyła z grą latarnianych świateł.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Prace wybrane spośród zdjęć 
zgłoszonych na konkurs będzie można niebawem zobaczyć na wy-
stawie w Urzędzie Miasta.

tekst: Barbara Englender

fot. Sylwia Gruszka

fot. Sylwia Gruszka

fot. Sylwia Gruszka

fot. Justyna Misztal

fot. Jonasz Chodura
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CZYM JEST DUSZA ŚLĄSKA?
Za pomocą czarno-białych kadrów w ciągu niespełna 2 minut 
udało im się nie tylko pokazać Jastrzębie-Zdrój, ale również 
opowiedzieć uniwersalną historię, w której odnaleźć mo-
gli się mieszkańcy wielu innych śląskich miejscowości. Film 
„Gorol”, autorstwa Mateusza Szczepary i Mateusza Paszka, 
zdobył I miejsce w kategorii video w prestiżowym konkursie 
„Obiektywnie Śląskie”.

Jak zgodnie podkreślają twórcy, „Gorol” nie jest filmem reklamo-
wym. To krótkometrażowa opowieść o losach człowieka, który 
przyjechał na Śląsk w poszukiwaniu lepszego życia. – Scenariusz 
powstał z inspiracji historią mojego ojca (rodzice przyjechali tu aż 
z województwa świętokrzyskiego). Za tą osobistą opowieścią kryje 
się jednak również coś więcej: to próba pokazania problemu, z któ-
rym każda osoba żyjąca w Jastrzębiu musiała się zetknąć. To film 
o tęsknocie za miejscem utraconym i próbie odnalezienia własnej 
tożsamości w nowym, młodym mieście. – podkreśla Mateusz 
Szczepara. Wtóruje mu Mateusz Paszek: – Nasz film pokazuje 
nie tylko losy jastrzębian. Dostawaliśmy sygnały również od miesz-
kańców innych miast, że ta historia jest im bardzo bliska, a zarazem 
poruszająca. To wspólne doświadczenie, wykraczające poza ramy 
prostego filmu o mieście – podkreśla. 

Nieprzypadkowo doświadczenie to ubrane zostało w klasycz-
ne, czarno-białe kadry: – To były kolory naszych rodziców. Przez 
takie barwy widzieli świat. Uznaliśmy, że ten film może zacząć 
mówić tylko wtedy, jeśli zrobimy go w czerni i bieli – zaznacza 
Mateusz Szczepara. Z tą poetyką idzie w parze specyficzna 
metaforyka:   – Historię tę opowiadamy poprzez pryzmat drogi. 
Wchodzenie po schodach w prosty sposób odnosi się do budowa-
nia swojej rzeczywistości w nowym miejscu. Finał, który odbywa 
się na cmentarzu, jest domknięciem tej metafory – tłumaczy Ma-
teusz Paszek. – Ta droga to również sposób, w jaki buduje się du-
sza. Bo wbrew temu, co się sądzi, moim zdaniem, duszę się buduje 
– dodaje Mateusz Szczepara.

Co ciekawe, film powstał specjalnie na konkurs „Obiektywnie 
Śląskie”. Jego tematem była właśnie wspominana „śląska du-
sza”. Jak tłumaczą autorzy, choć samo hasło może być trudne do 
zinterpretowania, jego uchwycenie jest kluczem do zrozumienia 
naszego regionu – Dla nas duszą Śląska jest postać taka, jak nasz 
bohater – ktoś, kogo na pierwszy rzut oka nie widać, kto stoi z boku, 
ale jest częścią tego wszystkiego. Choć pozornie nie jest w centrum, 
w pewien sposób sam je wyznacza. Widzimy tu zresztą również 
pewną analogię do naszego miasta – mimo że jest na granicy wo-
jewództwa, to również w nim chcemy czuć się w centrum – mówi 
Mateusz Szczepara. Rozmowy o śląskiej duszy, jakie autorzy to-
czyli, przygotowując się do kręcenia filmu, wprost prowadziły do 
historii naszego miasta – do lat 70-tych, gdy Jastrzębie dopiero 
się rodziło, a jego ulice pokonywać trzeba było w gumowcach.

Fakt, że produkcja powstała z myślą o konkursie, wymusił 

nie tylko podporządkowanie obrazu tytułowej metaforze, ale 
i specyficzny sposób pracy: – Pracowaliśmy bardzo szybko. Film 
powstał dosłownie w ciągu kilku dni. To dowód na to, że jeśli ktoś 
czuje temat, jest w stanie błyskawicznie przełożyć go zarówno na 
scenariusz, jak i obraz. Mimo że ja montowałem film, to cały czas 
pracowaliśmy razem – wszystkie pomysły mogliśmy na bieżąco 
przedyskutować. Obaj na równi czujemy się współtwórcami. To 
ogromna zaleta takich małych projektów, że można pracować na-
prawdę blisko.” – mówi Mateusz Paszek.

Udział w konkursie pozwolił również na konfrontację obra-
nego spojrzenia z optyką wybraną przez innych twórców. Jak 
przyznają zgodnie autorzy „Gorola”, dość szybko okazało się, 
że jastrzębska propozycja wyróżnia się na tle pozostałych: – 
Oglądając inne konkursowe prace, byliśmy zdumieni, że nasz film 
aż tak bardzo od nich odstaje. Czuliśmy się trochę tak, jakbyśmy 
nie zrozumieli tematu. Pozostałe prace miały jakąś wspólną ślą-
ską nutę, a my pokazaliśmy tę śląskość  z zupełnie innej strony. 
– przyznaje Mateusz Paszek. 

Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę! Jury, w skład które-
go wchodził między innymi Tadeusz Rolke czy Tomasz Sikora, 
oczekiwało właśnie takiej historii. Jacek Joostebrens podczas 
gali tak tłumaczył ten wybór: – Urzekł mnie autentycznością obra-
zu i wypowiadanej kwestii bohatera filmu. To interesujący i ciekawie 
poprowadzony obraz zasta-
nego świata, ale jednocze-
śnie świadectwo odpowie-
dzialności za to, co związane 
jest z tym światem – ludźmi 
i ich życiem. – podkreślał 
juror. Dla twórców „Gorola” 
film ten również jest po-
czątkiem pewnej drogi – już 
pracują nad nowym, więk-
szym projektem.

tekst: Barbara Englender

kadr z filmu „Gorol”

kadr z filmu „Gorol”
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DLA NICH NAUKA 
JEST WSZĘDZIE

Nie skończyły jeszcze szkoły podstawowej, a już są studen-
tami. Jak to możliwe? Dzieci z Jastrzębia-Zdroju rozpoczęły 
właśnie nowy rok akademicki w ramach zajęć Uniwersytetu 
Dziecięcego WSH.

„Przyszłam tu, bo jest fajnie.”, „Chciałabym się trochę pouczyć”, „Tutaj 
są bardzo fajne doświadczenia i można wszystkiego spróbować” – 
tak najmłodsi studenci tłumaczą swoją obecność na spotkaniu. 
Mimo że jest piękny sobotni poranek, zamiast się bawić, wolą 
przyjść na zajęcia z… fizyki. 

W czym tkwi sekret? Nawet tak niełatwy temat, jak poruszane 
podczas wykładu inauguracyjnego kwestie związane z elek-
trostatyką, są przedstawiane z pomocą prostych doświadczeń 
– opartych na sytuacjach z codziennego życia. Podkreśla to 
również Paweł Jaskólski, członek zespołu Heweliusze Nauki, 
prowadzący zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego: – Dzieci tak na-
prawdę bardzo dużo wiedzą. Prowadząc zajęcia dla najmłodszych, 
cały czas staramy się odnosić do tego, co ich otacza na co dzień; do 
zjawisk, z którymi stykają się w szkole, przedszkolu, w parku czy 
w domu. Zagadnienia te podajemy w sposób naukowy, ale zarazem 
przystępny. Chcemy, by najmłodsi nauczyli się zwracać uwagę na to, 
jak nauka funkcjonuje w świecie – zaznacza.

By dzieci mogły poczuć się jak prawdziwi studenci, przed pierw-
szym wykładem przeszły oficjalną immatrykulację, a także 
otrzymały indeksy. Będą w nich zbierały specjalne naklejki, po-
twierdzające obecność na zajęciach. W tym roku będą zgłębiać 
wiedzę zarówno o polimerach i fraktalach, jak i historii polskiej 
kawalerii czy dinozaurach.

Zajęcia prowadzone na Uniwersytecie Dziecięcym mają nie tylko 
dostarczyć konkretnych informacji, ale i nauczyć najmłodszych 
bezpiecznego odkrywania świata. – Dzieci, zwłaszcza te, które 
mają szansę rozwijać swoje zainteresowania, są bardzo ciekawe 
świata. Największym niebezpieczeństwem dla nich jest niewiedza, 
nieuwaga. Dlatego też chcemy je oswoić z rzeczami, które je ota-
czają. Widać to było również podczas dzisiejszych zajęć o prądzie 
elektrycznym. Pracowaliśmy z różnymi materiałami, cały czas zwra-
cając uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem. Bez takiego 
przyzwyczajenia samodzielne odkrywanie świata mogłoby być dla 
dzieci groźne – przestrzega Paweł Jaskólski. 

Zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego Wyższej Szkoły Humanitas 
odbywają się raz w miesiącu w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Jastrzębiu Zdroju (ul. Harcerska 12), rekrutacja 
na nie prowadzona jest we wrześniu i październiku.

tekst i fotografia: Barbara Englender

RUBRYKA 
POETYCKA
Zapraszamy do lektury kolejnej edycji rubryki poetyc-
kiej. W tym numerze – na przekór jesiennej aurze – 
prezentujemy tekst poetycki opowiadający o radości, 
autorstwa Soni Lasoty.

Autorka o sobie:
Sonia Lasota – mieszkanka Jastrzębia-Zdroju, absolwentka filologii 
polskiej i bibliotekarstwa, od wielu lat pracuje w szkole. Zamiłowa-
nie do poezji i literatury zaowocowało powstaniem wielu wierszy, 
scenariuszy montaży poetycko-muzycznych oraz tekstów piose-
nek. Swoje umiejętności pisarskie 
wykorzystuje zarówno w pracy 
zawodowej, jak też w działalności 
społecznej. Jej utwory były prezen-
towane w bibliotekach miejskich, 
hospicjach czy miejskich domach 
kultury w wielu miejscowościach. 
Kilkakrotnie brała udział w konkur-
sach literackich. Jest laureatką XI 
Jastrzębskiego Festiwalu Kultury 
oraz Festiwalu Zjawisk Artystycz-
nych „Cyklorama 2008” w kategorii 
poezja oraz proza. Jej konkursowe 
wiersze oraz opowiadanie za-
mieszczone zostały razem z inny-
mi nagrodzonymi pracami w po-
konkursowym zbiorku „Cyklorama”. 

Sonia Lasota 
„Radość” 
chwytam ją w dłonie 
wyłapuję jak unoszący się puch dmuchawca 
gonię jak rozwiane nitki babiego lata

nawet gdy jest 
taka malutka i niepozorna 
wydawałoby się, że bez znaczenia 
nie pozwalam jej uciec

jest taka delikatna  
że chwilami trudno mi ją utrzymać 
ale nie pozwolę 
aby wymknęła się z moich rąk

potrzebuję jej jak lekarstwa 
jak antidotum  
na troski i zmartwienia 
jak powietrza 
bez którego nie mogę istnieć

to ona sprawia 
że uśmiechy ludzi 
zaczynają rozkwitać wokół mnie

– w ten sposób do mnie wraca 
gdy ją rozdaję

fot. archiwum własne
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GALA KORFANTEGO W 100-LECIE 
POWSTAŃ ŚLĄSKICH
Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego uhonorował 100-lecie 
I Powstania Śląskiego wyjątkową galą, która była podsumowaniem 
rocznego projektu realizowanego przez nauczycieli i uczniów szkoły.
Stowarzyszenie „Z Korfantym w przy-
szłość…” działające przy Zespole Szkół 
nr 2, na przestrzeni minionego roku re-
alizowało projekt skierowany nie tylko 
do uczniów, ale również mieszkańców 
Jastrzębia. Zorganizowano więc pokazy 
filmów, wycieczki w miejsca ważne dla 
kultury Śląska, plenery fotograficzne. 
Podsumowanie tych działań odbyło się 25 
października, podczas Gali Korfantego. 

– Podsumowaliśmy nasz roczny projekt „Kor-
fanty zaprasza”. Jego głównym celem było 
przybliżenie mieszkańcom Jastrzębia historii 
powstań śląskich w kontekście odzyskania 
przez Polskę niepodległości, którego setną 
rocznicę obchodziliśmy w ubiegłym roku. Ale 
też zorganizowaliśmy spotkania poświęcone 
gwarze śląskiej, współczesnej kulturze czy 
kulinariom - mówi prezes stowarzyszenia 
Renata Niemczyk, nauczyciel ZS nr 2.

Gala Korfantego staje się trwałym elemen-

tem tradycji Zespołu Szkół nr 2. Wydarze-
niem łączącym historię polski i regionu ze 
współczesnością, z rozwojem szkoły.

– Pierwszy raz w historii Zespołu Szkół 
nr 2 postanowiliśmy przyznać honorowy 
tytuł Przyjaciel Szkoły. Trafił do rąk Bo-
gusławy Kaszty - przewodniczącej Rady 
Rodziców, Piotra Maciejewskiego, właści-
ciela biura rachunkowego oraz Wojciecha 
Piechaczka, komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej. Wyróżniono również 
uczennicę Natalię Karwacką, która potrafi 
pogodzić naukę z aktywnością społeczną 
i zainteresowaniami pozaszkolnymi - mó-
wiła dyrektor ZS nr 2 Ewa Mentel.

Obecna podczas gali prezydent Anna Het-
man była pod dużym wrażeniem działań 
podjętych przez ZS nr 2.

– Jestem wzruszona tym, co zobaczyłam. 
Widzę młodzież zaangażowaną w kulty-
wowanie przeszłości, ale też rozwijającą

się, tworzącą, mającą pasje i zaintereso-
wania. Wszystko to składa się na dobre 
imię waszej szkoły, a to oznacza dobre 
imię miasta - mówiła prezydent.
Gala Korfantego w Zespole Szkół nr 2 
była swoistą podróżą w przeszłość, kiedy 
Ślązacy podjęli walkę o przyłączenie do 
Polski. Jednak spotkanie to nie było tylko 
historią, ponieważ szkoła otwiera się na 
działanie, wspieranie aktywnych uczniów, 
odgrywa dużą rolę w środowisku lokal-
nym. Integruje starsze i młodsze pokole-
nia. Pokazuje, że dzięki temu, co było kie-
dyś, możliwe jest to co dziś. 
Podczas gali uczniowie wysłuchali wykła-
du dr hab. Jacka Bonarka, na temat historii 
Śląska. Wzięli udział w spotkaniu z Mar-
kiem Szołtyskiem, propagatorem tradycji 
śląskiej oraz spróbowali śląskich maszkie-
tów, czyli przysmaków. 

tekst i fotografie: ZS nr 2

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
o wejściu w życie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

obszaru położonego przy ulicy Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego 
symbolem Bz93 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 wejściu w życie 

Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XV.95.2019 z dnia 26 września 
2019 r., sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego przy ulicy Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju 
oznaczonego symbolem Bz93

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

- Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 października 2019 r. 
poz. 6676

- strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój pod adresem: bip.jastrzebie.pl,

- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury, Al. Józefa Piłsudskiego 
60, pokój nr 353B w godzinach pracy Urzędu.
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PIERWSZE ZEBRANIE 
KOLEGIUM PREZESÓW 
JASTRZĘBSKICH ROD

110 LAT! 
JUBILEUSZ 
STRAŻAKÓW 
Z GÓRNEGO

25 października odbyło się spotkanie ROD Słonecznik. Zebranie dotyczyło 
wyboru Zarządu Forum Prezesów. Na to miejsce wybrano Józefa Pietrka, 
zastępcą został Grzegorz Betka, sekretarzem zaś Janusz Jaros. W spotkaniu 
brali udział także Jan Radoła wiceprezes zarządu okręgowego PZD w Kato-
wicach oraz Lucyna Cyrek przewodnicząca delegatury rejonowej w Rybniku.

Podczas spotkania omówiono sprawy dotyczące dostępności ogrodów 
działkowych dla społeczności lokalnej. Prezydent miasta przekazała infor-
mację, że w budżecie na rok 2020 zaplanowano wsparcie finansowe dla ja-
strzębskich ogrodów. 

Podziękowano za liczne konkursy oraz wysoki poziom współpracy, dzięki 
której ogrody mogą wciąż się rozwijać. Rozmawiano również o ekologii, mię-
dzy innymi o  corocznym rozdawaniu domków lęgowych dla ptaków, a także 
o ekohotelach dla pożytecznych owadów. Zebranie podsumowano istotnym 
zdaniem: jastrzębskie ogrody są zadbane, położone w odpowiedniej lokali-
zacji, a co najważniejsze tętni w nich działkowe życie.

tekst: Wiktoria Knesz

OSP Jastrzębie Górne obchodziło okrą-
gły jubileusz 110-lecia powstania. 
W 1909 roku, gdy zaczynali, było ich 
zaledwie 25. Dysponowali jedynie ręcz-
ną sikawką dwutłokową, którą trzeba 
było przewozić na gospodarczym wo-
zie konnym, oraz wężami do podawa-
nia wody. Dziś drużyna liczy 64 osoby. 
I choć czasy, sprzęt i zasady działania 
OSP znacznie się zmieniły, entuzjazm, 
z jakim strażacy podchodzą do swojej 
(nieodpłatnej) pracy, jest taki sam. 

– Dla mnie jesteście przykładem ludzi od-
danych bez reszty słusznej sprawie. Ratu-
jecie to, co najcenniejsze – ludzkie życie 
– powiedziała prezydent miasta Anna 
Hetman, wręczając odznaczenia zasłu-
żonym strażakom. 

W obchodach 110-lecia OSP Jastrzębie 
Górne uczestniczyli również jastrzębscy 
radni oraz przedstawiciele zaprzyjaź-
nionych jednostek.

tekst: Barbara Englender

Setki koncertów, 2 wydane płyty 
i niezliczona lista nagród oraz wy-
różnień. Tak w skrócie przedstawia 
się historia Regionalnego Zespołu 
Śpiewaczego Niezapominajki, który 
obchodził właśnie 35-lecie.

– Śpiewajcie nam jeszcze kolejne 
100 lat – życzyła prezydent Anna 
Hetman, podczas uroczyste-
go spotkania, zorganizowanego 
w siedzibie OSP w Szerokiej. Miej-
sce to nie zostało wybrane przy-
padkiem. Zespół Niezapominajki 
łączy w sobie tradycję ludową oraz 
strażacką: – Działamy przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej, w jej siedzibie 
mamy próby, uczestniczymy w stra-
żackich przeglądach. W oczywisty 
sposób ten związek ze strażą jest 
widoczny również w naszym reper-
tuarze – tłumaczyła Maria Piksa, 
kierownik zespołu. 

Trzonem repertuaru jest jednak mu-

zyka ludowa: – Chcemy przekazać 
naszą tradycję, a szczególnie pieśni, 
które przed swoimi domami śpiewali 
nasi dziadkowie. To były utwory uni-
katowe. Mamy nadzieję, że dzięki nam 
przetrwają – mówiła Maria Piksa. 

tekst: Barbara Englender

„ŚPIEWAJCIE NAM 
JESZCZE 100 LAT!”

fot. archiwum ROD

fot. ???

fot. ???
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WYJĄTKOWE 
ZAWODY 
SPORTOWE
75 zawodników z 13 klubów Olimpiad Specjalnych z te-
renu województwa śląskiego pokonywało swoje barie-
ry i ograniczenia, współzawodnicząc w konkurencjach 
odpowiadających ich możliwościom. Trenerzy, opieku-
nowie i wolontariusze z Zespołu Szkół nr 6 dbali o wła-
ściwą organizację i komfort zawodników. Miejscem re-
laksu była wioska olimpijska, w której animator umilał 
czas uczestnikom. Nie zabrakło również artystycznego 
akcentu. W trakcie imprezy wystąpił zespół akrobatycz-
no-taneczny ze Szkoły Podstawowej nr 10. Szczególnie 
podniosłym momentem była dekoracja zawodników, 
podczas której wszyscy mogli zobaczyć czym jest praw-
dziwa integracja i pozytywna energia.

– Program XXXI śląskiego dnia treningu aktywności moto-
rycznej olimpiad specjalnych miał charakter rehabilitacyjno-
-treningowy i był skierowany do osób, które nie mogą brać 
udziału w oficjalnych treningach i zawodach ze względu na 
swoje sprzężone niepełnosprawności. Wspaniale jest pa-
trzeć, jak dzieci próbują swoich sił w różnych dyscyplinach 
sportowych – mówi Aleksandra Gilga przewodnicząca 
Klubu Olimpiad Specjalnych „Iniemamocni”.

Organizatorem wydarzenia był Klub Olimpiad Spe-
cjalnych „Iniemamocni”, Szkoła Podstawowa nr 23 
im. ks. prof. J. Tischnera, Stowarzyszenie Projekt 
Dziesiątka oraz MOSiR.

tekst i fotografie: Wiktoria Knesz

GDZIE JEST NAJGORSZE POWIETRZE? 
Które jastrzębskie dzielnice obfitują w kotły węglowe, 
a gdzie zamontowano ekologiczne instalacje grzewcze? 
Takie informacje można już znaleźć na internetowym 
planie miasta. Naniesione dane pozwalają na śledzenie 
źródeł tak zwanej niskiej emisji – zanieczyszczeń powie-
trza, wytwarzanych w domowych piecach i kotłowniach. 
Jak podkreśla Mariusz Rogala, naczelnik Wydziału Ochro-
ny Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta, korzystanie 
z mapy jest niezwykle proste:  – Kolorami oznaczono po-
szczególne źródła ogrzewania budynków. Na czarno zazna-
czone są kotły węglowe, głównie pozaklasowe – tzw. „kop-
ciuchy” – wyjaśnia.

Skąd tak szczegółowe informacje? Latem w mieście zo-
stała przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ogrzewa-
nia. – Mapa będzie sukcesywnie aktualizowana. Już niedłu-

go mieszkańcy będą mogli obserwować spadającą ilość tzw. 
„kopciuchów” – dodaje Mariusz Rogala.

Mapę można znaleźć na stronie internetowej:

mapa.um.jastrzebie.pl/gpt4/?permalink=5564299
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PODWÓJNE DERBY ŁUPEM JKH

GKS JASTRZĘBIE 
W CZOŁÓWCE TABELI

W pierwszym weekendzie listopada JKH GKS Jastrzębie dwu-
krotnie mierzył się z GKS-em Katowice. W sobotę, w zaległym 
pojedynku, podejmowaliśmy derbowego przeciwnika na Jasto-
rze, w niedzielę w roli gości nasi hokeiści odwiedzili Katowice. 
Stawką dwumeczu były nie tylko ligowe punkty, ale również 
awans do finału Pucharu Wyszehradzkiego.

Pierwsze starcie obu drużyn przerodziło się w zaciętą bata-
lię i walkę o każdy centymetr lodu. Wynik dopiero w trzeciej 
tercji otworzył Radosław Sawicki, a drugiego gola, pieczętują-
cego zwycięstwo, zdobył Kamil Górny strzelając do opuszczonej 
już przez golkipera gości bramki. Na uznanie zasługuje również 
postawa Ondreja Raszki, który obronił wszystkie strzały rywali.

Nie mniej emocji dostarczyło niedzielne spotkanie. I tutaj lepsi 
okazali się zawodnicy Roberta Kalabera. Bramki zdobywali Ra-
dosław Sawicki (znowu!), Artem Iossafov oraz Martin Kasperlik. 
Choć gospodarze w końcówce spotkania zdołali złapać bramko-
wy kontakt z naszą drużyną, to cenne punkty i awans do fina-
łu Pucharu Wyszehradzkiego, a także awans na pozycję lidera 
ekstraligi zapisali na swoje konto hokeiści JKH GKS Jastrzębie.

tekst i fotografia: Łukasz Parylak

GKS Jastrzębie zakończył swoją 
przygodę z Pucharem Polski po 
porażce z sąsiadem z tabeli i jed-
nym z kandydatów do awansu 
do ekstraklasy - Miedzią Legni-
ca. Jedyny i decydujący gol padł 
dopiero w 18. minucie dogrywki 
i to nasz przeciwnik cieszył się 
z awansu do 1/8 rozgrywek. 

Kolejny ciężki mecz na trudnym 
terenie piłkarze GKS Jastrzębie 
stoczyli już o ligowe punkty. 
Podopieczni Jarosława Skro-
bacza mierzyli się na wyjeździe 
z Bruk-Betem Termaliką Nie-
ciecza. Trudno było wskazać 
faworyta tego spotkania i za-
ciętość rywalizacji potwierdza 
również wynik 2:2.

To gospodarze dwukrotnie wy-
chodzili na prowadzenie, a GKS 
dwukrotnie wyrównywał stan 
meczu. Najpierw rzut karny za 
„rękę” na gola zamienił Roman 
Gergel, jednak już 4 minuty póź-
niej z rzutu wolnego skutecznie 
uderzał Farid Ali. Kolejne dwie 
bramki padły w drugiej poło-
wie. Ładnym strzałem z dystan-
su popisał się Martin Miković, 
a w odpowiedzi jeszcze ładniej-
szą bramkę zdobył Jakub Wró-
bel. Obie drużyny miały szansę 
przechylić szalę zwycięstwa 
na swoją korzyść, jednak osta-
tecznie podzieliły się punktami. 
Po 16 kolejkach GKS Jastrzębie 
plasuje się na 4 miejscu w tabeli 
zaplecza ekstraklasy.

tekst: Łukasz Parylak

fot. Arkadiusz Kogut - GKS Jastrzębie
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CZY TO 
KLĄTWA 
ZAKSY?

MISTRZOSTWA 
POLSKI 
MŁODZICZEK 
I MŁODZIKÓW

Jastrzębski Węgiel bardzo dobrze rozpoczął sezon. Jednak zwycię-
stwa 3:0 z klubami z Bydgoszczy i Lubina były jedynie rozgrzewką 
przed meczem z aktualnym mistrzem Polski - Zaksą Kędzierzyn-
-Koźle. Spotkanie, które odbyło się w hali widowiskowo-spor-
towej, określano jako hit kolejki. Niestety, to goście cieszyli się 
z zasłużonej i pewnej wygranej, choć przebieg pierwszych dwóch 
setów nie wskazywał na tak dużą przewagę siatkarzy Zaksy. 

Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 23:25 i kibicom, któ-
rzy po brzegi wypełnili halę, mogło się wydawać, że mecz bę-
dzie bardzo zacięty. Potwierdził to również początek drugiego 
seta, gdy Pomarańczowi wyszli na trzypunktowe prowadzenie. 
Mistrzowie Polski jednak szybko się otrząsnęli i przy bardzo złej 
grze w polu serwisowym Jastrzębskiego Węgla szybko odrobili 
straty. Druga partia zakończyła się zwycięstwem gości do 21. 
Ostatni set to koncertowa gra Zaksy. Już na samym początku 
objęli pięciopunktowe prowadzenie i ta przewaga okazała się 
wystarczająca, żeby kontrolować spotkanie do samego końca 
i zwyciężyć w trzecim secie do 20.

Jastrzębski Węgiel na własnym obiekcie nie pokonał Zaksy Kę-
dzierzyn-Koźle od 2014 roku.

tekst i fotografia: Łukasz Parylak

Mistrzowski turniej został zorganizowa-
ny w hali widowiskowo-sportowej w Ja-
strzębiu-Zdroju. Podczas uroczystości 
otwarcia Mistrzyni Świata w judo z Bir-
mingham 1999, trzykrotna uczestniczka 
Igrzysk Olimpijskich, Beata Maksymow-
-Wendt otrzymała stopień 5 Dan. 

W turnieju wystartowało siedmiu za-
wodników klubu z Jastrzębia-Zdroju. 
W pierwszym dniu turnieju rywalizowali 
Krystian Pawlak, Dominik Buczak i Wik-
tor Filipczyk. Niestety, chłopcy zakoń-
czyli zmagania w eliminacjach. Drugie-
go dnia do rywalizacji przystąpili: Kinga 
Nowak, Karolina Śmiech, Łukasz Sojak 
i Bartosz Moćkun. Kinga zakończyła ry-
walizację w eliminacjach przegrywając 
dwie walki. Karolina po dwóch prze-
granych i jednym zwycięstwie została 
sklasyfikowana na 9. pozycji w katego-
rii 48 kg. W kategorii do 81 kg. walczyli 
Łukasz i Bartosz. Zgodnie z przewidy-
waniami obaj reprezentanci Klubu Judo 
Koka Jastrzębie dotarli do półfinałów. 
Łukasz Sojak po blisko 10-min. walce 
uległ zawodnikowi z Gdańska, a Bartosz 
przegrał z zawodnikiem z Nowej Soli. 
W konsekwencji obaj walczyli o brą-
zowe medale kategorii 81 kg. Niestety 
tylko Bartosz Moćkun zakończył rywali-
zację z brązowym medalem Mistrzostw 
Polski Młodzików w Judo.

tekst: Klub Judo Koka Jastrzębie

fot. Rafał Mączyński

fot. Barbara Englender




