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Drodzy Jastrzębianie,
Koniec roku obfituje w wiele wydarzeń, ale chciała-
bym zwrócić Waszą uwagę na dwa najważniejsze 
tematy tego wydania gazety „Jastrząb”. Pierwszy 
z nich to konferencja gospodarcza, poruszająca 
najistotniejsze problemy miast górniczych, takich 
jak Jastrzębie-Zdrój. Drugi to przywrócenie kolei do 
naszego miasta. W mojej opinii walka z wyklucze-
niem kolejowym to jedno z priorytetowych zadań, 
jakimi zajmowaliśmy się w mijającym roku. I z sa-
tysfakcją muszę przyznać, że nasze starania przy-
noszą pierwsze efekty.
Jeśli ktoś zapytałby mnie, co jeszcze dobrego w mi-
jającym roku wydarzyło się w naszym mieście, to 
z pewnością odpowiedziałabym, że inwestycje. 
Duże. Jak chociażby przebudowa szkół: SP 1, SP 
17, SP 18, budowa nowego przedszkola, Środowi-
skowego Domu Samopomocy. Do tego rozbudowa 
Żelaznego Szlaku Rowerowego oraz szereg remon-
tów dróg, na które mieszkańcy tak czekają. Oczy-
wiście wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, ale nad 
tym już pracujemy. Zapewniam.
Na koniec chciałabym życzyć, by przedświąteczny 
czas upłynął Wam nie na szalonej gonitwie, lecz 
spokojnych przygotowaniach do świętowania. 
Niech w Waszych domach zagości prawdziwie ro-
dzinna atmosfera, pełna gwaru rozmów i radosne-
go śmiechu. Byśmy wszyscy mogli docenić to, co 
mamy i umieć się z tego cieszyć każdego dnia!
Radosnych świąt!

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na pełen tajemnicy i radości czas 
Narodzenia Pańskiego składam 
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej 
pomyślności. Niech te Święta przyniosą 
uśmiech, spokój i wytchnienie  
od trudów dnia codziennego.
A Nowy 2020 Rok niech obfituje w sukcesy, 
obdarzy zdrowiem i powodzeniem 
w realizacji wszelkich planów.

Anna Hetman 
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

W tym magicznym okresie 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzę Państwu:
świąt białych, pachnących choinką,
skrzypiących śniegiem pod butami,
pełnych czarów, radości i piękna,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.
Życzę wiele zadowolenia

i sukcesów z podjętych wyzwań.
Niech w nadchodzącym Nowym 2020 Roku

szczęście i pomyślność nigdy Was nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje sił i energii.

W imieniu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przewodniczący Rady

PIOTR SZEREDA
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OBRADOWAŁA RADA MIASTA
WSPÓLNE 
DZIAŁANIA 
NA RZECZ 
SPRAWIEDLIWEJ 
TRANSFORMACJI

Program ochrony środowiska dla miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 
2020-2024 z perspektywą do roku 2029 przyjęli radni podczas sesji, 
która odbyła się 28 listopada. Dokument ten określa politykę środo-
wiskową, ustala cele i zadania oraz programy zarządzania, odnoszą-
ce się do aspektów środowiskowych. Jest on zgodny z założeniami 
wynikającymi z dokumentów strategicznych na szczeblu unijnym, 
krajowym, wojewódzkim oraz lokalnym. Ujęte w nim działania, zgod-
nie z zasadą zrównoważonego rozwoju, dotyczą wszystkich dziedzin 
ochrony środowiska i powinny mieć pozytywny wpływ zarówno na 
zdrowie mieszkańców, środowisko, jak i walory naturalne miasta. 
W drodze stosownych uchwał Rada Miasta określiła też zadania z za-
kresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, a także tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczy-
cieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwa-
lifikacyjnych kursach zawodowych. 

Akceptację większości radnych zyskały również uchwały m.in. w spra-
wach budżetowych, zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego czy rozszerzenia cmentarza komunalnego przy  
ul. Okrzei. Z porządku obrad zdjęto natomiast uchwałę w sprawie wy-
rażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości grunto-
wej niezabudowanej położonej przy ul. Towarowej. Listopadowa sesja 
była też okazją do zaprezentowania radnym informacji z okresowego 
przeglądu „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Uczestnicy organizowanej przez WWF wizy-
ty studyjnej w ramach projektu „Sprawiedliwa 
Transformacja w Europie Środkowej i Południo-
wej”, który jest częścią Europejskiej Inicjatywy 
Klimatycznej, odwiedzili Jastrzębie-Zdrój.

Wizyta przedstawicieli gmin górniczych z Niemiec, 
Bułgarii i Grecji miała miejsce 27 listopada i odbyła 
się na zaproszenie prezydenta miasta Anny Hetman.

W trakcie spotkania dyskutowano o strategii roz-
woju Jastrzębia-Zdroju, sukcesach i problemach 
wynikających z węglowej historii miasta, a tak-
że perspektywach i wyzwaniach związanych 
z transformacją regionów górniczych.

Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń 
związanych z wyzwaniami społecznymi, ekonomicz-
nymi i środowiskowymi wynikającymi z transforma-
cji Europy w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Omówiono także propozycje przyszłych, wspól-
nych działań na rzecz sprawiedliwej transfor-
macji na poziomie lokalnym zmierzających do 
instytucjonalnego uwzględnienia ich w Platfor-
mie Transformacji Regionów Węglowych Komi-
sji Europejskiej. Wizyta przedstawicieli władz 
i samorządów gmin górniczych z państw Unii 
Europejskiej jest następstwem przystąpienia 
Jastrzębia-Zdroju do Deklaracji Burmistrzów 
w sprawie Sprawiedliwej Transformacji.

tekst: Agnieszka Pabich

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ 
NA RZECZ ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Prezydent miasta Anna Hetman oraz Marek Zy-
chla, prezes Śląskiego Związku Pracodawców 
Lewiatan podpisali list intencyjny dotyczący 
współpracy na rzecz zwiększenia potencjału go-
spodarczego Jastrzębia-Zdroju.

Uroczyste podpisanie listu miało miejsce 18 li-
stopada, podczas III Konferencji Gospodarczej. 
Strony postanowiły podjąć współpracę na rzecz 
zwiększenia potencjału gospodarczego i konku-
rencyjności naszego miasta poprzez stworzenie 
optymalnych warunków do wspierania przedsię-
biorczości, powstawania i rozwoju innowacyjnych 
firm, rozwoju i urynkowienia nowych produktów, 
stworzenia korzystnych warunków do rozwoju 
i inkubacji innowacyjnych przedsięwzięć, szkoleń 
i współpracy oraz tworzenia start-upów.

tekst: Katarzyna Wołczańska

WRĘCZONO 
NAGRODY 
GOSPODARCZE
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w Jastrzębiu-
-Zdroju, wnoszą znaczący wkład w rozwój społeczno-gospo-
darczy i przyczyniają się do rozwoju lokalnego oraz promocji 
gospodarczej zostali uhonorowani. Wręczenie Nagród Gospo-
darczych Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój odbyło się 18 
listopada podczas III Konferencji Gospodarczej. Otrzymali je:

Krowa Mać w kategorii Firma Roku
Firma Krowa Mać jest nowoczesną formą restauracji, specjali-
zuje się w produkcji oraz sprzedaży wysokiej jakości hambur-
gerów wołowych. Firma stara się obalić mit dotyczący „śmie-
ciowego jedzenia”. Produkty, które proponuje swoim klientom, 
przygotowuje z najlepszych i zawsze świeżych składników. 
Celem firmy jest wprowadzenie do miasta kultury street-fo-
odu, wyciągnięcie mieszkańców z domów, zachęcenie do spo-
tkań na mieście, dlatego też zrezygnowała z dowozów jedze-
nia do klienta.

Elplast+ Sp. z o.o. w kategorii  
Firma Społecznie Zaangażowana
Firma wspiera finansowo Stowarzyszenie Komitet Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski z Jastrzębia-Zdroju. Dotowała za-
kup busa dla Zakładu Aktywizacji Zawodowej, którym osoby 
niepełnosprawne dojeżdżają do pracy. Uczestniczy w rządo-
wym programie pracy dla osób osadzonych. Spółka jest part-
nerem Klubu Sportowego GKS 1962 Jastrzębie. Firma podpi-
sała oświadczenie o przestrzeganiu Ustawy o Współczesnym 
Niewolnictwie, zobowiązując się wdrożyć system kontroli 
w swoich strukturach.

Progres Automatyka w kategorii  
Przemysł Kreatywny i Innowacyjny
Spółka Progres Automatyka jest producentem i dostawcą 
automatyki dla przemysłu na terenie naszego kraju, ale też 
na Białorusi, Rumunii, Węgrzech oraz Indiach. Firma jest naj-
większym producentem instalacji wentylacji przemysłowej, 
m.in. dla Volvo, Mokate i Tenneco. Układy sterowania produ-
kowane w przedsiębiorstwie wpisują się w najnowsze trendy 
Przemysłu 4.0. 

Winnica Laguna - nagroda specjalna  
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Za niekonwencjonalny pomysł, pasję i energię skutkującą po-
wstaniem marki nie na co dzień kojarzącej się z górniczym 
miastem oraz za promocję gospodarczą Jastrzębia-Zdroju na 
arenie ogólnopolskiej.

tekst: Katarzyna Wołczańska

fot. Piotr Kędzierski

fot. Piotr Kędzierski
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– Jastrzębie-Zdrój stawia na ludzi. Oni są 
ogromnym potencjałem miasta – powie-
działa prezydent Anna Hetman, otwiera-
jąc III Konferencję Gospodarczą, która tym 
razem odbyła się pod hasłem „Od tradycji 
do innowacji. Transformacja gospodarcza 
gmin górniczych.”

18 listopada przedstawiciele administracji 
państwowej i samorządowej, biznesu oraz 
nauki spotkali się w naszym mieście, by 
rozmawiać o wyzwaniach związanych ze 
sprawiedliwą transformacją regionów gór-
niczych oraz strategią energetyczno-klima-
tyczną Unii Europejskiej do 2050 roku.

– Jesteśmy w takim momencie, kiedy warto 
mówić o górnictwie. Jastrzębie-Zdrój jest in-
nym miastem pod tym względem. Państwo 
macie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej wę-
giel koksowy. Ale to nie znaczy, że Jastrzębie-

-Zdrój nie ma terenów, które wymagają cał-
kowitej rekultywacji. Nie wolno nam odcinać 
naszej przeszłości, górnictwo to nasza tożsa-
mość, ale pamiętajmy o spojrzeniu w przy-
szłość – podkreślił w swoim wystąpieniu 
profesor Jerzy Buzek, przewodniczący Eu-
ropejskiego Forum Energii.

Jak dodał eurodeputowany, JSW zaopa-
truje Unię Europejską w 50% niezbędnego 
koksu i na razie nie ma skutecznej tech-
nologii, która mogłaby wyeliminować ten 
surowiec z hutnictwa.

– Ale jeśli chodzi o uzdatnianie terenów, to 
trzeba je przekształcić. Stoimy przed ogrom-
nym wyzwaniem, ale też ogromną szansą. 
Nawet jeśli nie wierzymy w zmiany klima-
tyczne, z tego węgla będziemy „wychodzić”, 
żeby zbudować nową gospodarkę, nową toż-
samość. To nowe Jastrzębie-Zdrój jest nam 
potrzebne – zaznaczył Jerzy Buzek.

Zdaniem Anny Hetman, prezydenta Ja-
strzębia-Zdroju, przed Śląskiem stoją dwa 
zadania. Są to dbałość o klimat i taka trans-
formacja regionów, by zachować równo-
wagę. Jak zauważył Piotr Kuczera, prezy-
dent Rybnika, podstawowym elementem 
będzie zagwarantowanie bezpieczeństwa 
społecznego. Na ten aspekt zwróciła też 
uwagę Marta Anczewska, ekspert WWF.

– Sprawiedliwa transformacja to brak kosztów 
społecznych i o tą sprawiedliwą transformację 
apelujemy – mówiła Marta Anczewska.

Właśnie z takim problemem pod koniec lat 
90. mierzyły się Żory. Miasto musiało po-
godzić się z tym, że nie będzie u nich gór-
nictwa i konsekwentnie realizować nową, 
obraną przez siebie ścieżkę rozwoju.

– Żory są przykładem tego, że życie wymu-
sza pewne działania. Ponad 20 lat temu 
„wyszło” z Żor górnictwo. Pod koniec lat 90. 
miasto znalazło się w sytuacji dramatycz-
nej. Mieliśmy najwyższe bezrobocie w woje-
wództwie śląskim. Tak wchodziliśmy w XXI 
wiek. Ale można sobie poradzić, tylko trzeba 
znaleźć dla siebie nową drogę. Zdaliśmy so-
bie sprawę, że musimy wykorzystać położe-
nie geograficzne. Postawiliśmy na to, żeby 
miasto stało się atrakcyjnym miejscem do 
zamieszkania. Poza tym, trzeba być konku-
rencyjnym, bo inwestorzy chcą inwestować 
tam, gdzie im się pomaga – wyliczał Wal-
demar Socha, prezydent Żor.

Natomiast przykładem gminy, która dobrze 
radzi sobie z górnictwem są Pawłowice. Z ko-
lei Wałbrzych mocno odczuł transformację 
ustrojową w Polsce, jednak miasto poradziło 
sobie ze skutkami zamykania kopalń.

– Wiele naszych pomysłów jeszcze nie jest 
zrealizowanych. Ale największym sukcesem 
jest specjalna strefa ekonomiczna. To było to, 
co wyciągnęło Wałbrzych wręcz – można po-
wiedzieć - z zapaści gospodarczej i społecz-
nej – wyjaśnił Andrzej Kosiór, kierownik 
Biura Zarządzania Strategicznego, Nad-
zoru Właścicielskiego, Funduszy Europej-
skich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu 
Miasta Wałbrzycha.

– Na styku z górnictwem trzeba szukać swo-
ich indywidualnych ścieżek. Sukces będzie, 
ale ciężka praca przed nami – podsumował 
Andrzej Zabiegliński, wiceprezes Katowic-
kiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

tekst: Katarzyna Wołczańska

TRZEBA SZUKAĆ SWOICH 
INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK

fot. Piotr Kędzierski

fot. Piotr Kędzierski
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BUDYNKI 
W MOSZCZENICY  
PO MODERNIZACJI

WIADUKT NA 
WYZWOLENIA  

JUŻ PRZEJEZDNY!

W budynkach przy ul. Komuny Paryskiej 14 i 16 wykona-
na została termomodernizacja, wymieniono źródła ciepła 
i przebudowano instalację elektryczną w zakresie zmiany 
oświetlenia na ledowe.

Koszt wykonanych robót wyniósł ponad 1,5 mln zł, z czego po-
nad 850 tys. zł nasze miasto pozyskało z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W budynku przy ul. Komuny Paryskiej 14 mieszczą się ośro-
dek zdrowia i poczta. W obiekcie wymienione zostały okna 
i drzwi zewnętrzne, kocioł węglowy zastąpiono gazową 
pompą ciepła wspomaganą kotłem gazowym, a stare oprawy 
oświetleniowe energooszczędnymi. Oprócz tego, zmoderni-
zowano zarówno instalację c.o. jak i wentylacyjną oraz gazo-
wą. Prace objęły również montaż instalacji fotowoltaicznej, 
ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu oraz dostoso-
wanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

W budynku przy ul. Komuny Paryskiej 16 swoją siedzibę ma 
Ochotnicza Straż Pożarna Moszczenica. Tutaj zmodernizo-
wano system przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz in-
stalację c.o. W budynku zostały ocieplone ściany zewnętrzne 
i stropodach, wymienione drzwi, źródła ciepła i oprawy oświe-
tleniowe na energooszczędne. Obecnie obiekt jest dostoso-
wany dla osób niepełnosprawnych.

Prace realizowane były w ramach projektu „Zwiększenie efek-
tywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 
przy ul. Komuny Paryskiej 14, 16 w Jastrzębiu-Zdroju”.

tekst: Katarzyna Wołczańska
Wykonawcą inwestycji została firma z Częstochowy - 
Przedsiębiorstwo Budowlane „CZĘSTOBUD” Damiana 
Świącika. Zakres robót jest imponujący. W ramach inwe-
stycji budynek zostanie przebudowany. Wymienione zo-
staną sieci wodociągowa, elektryczna, gazowa, cieplna. 
Budynek zostanie poddany termomodernizacji. Sala gim-
nastyczna i kuchnia będą wyposażone w klimatyzację. 
Szkoła otrzyma nowe oświetlenie typu LED oraz instalację 
fotowoltaiczną. Zostaną wykonane podjazdy dla niepełno-
sprawnych, a budynek wyposażony będzie w windę. 

Robotnicy już weszli na plac budowy. Póki co roboty 
będą prowadzone na zewnątrz. Od drugiego półrocza 
tego roku szkolnego uczniowie SP 18 będą kontynu-
ować naukę w byłej SP nr 7 na ulicy Kaszubskiej. A w bu-
dynku SP 18 z impetem ruszą roboty.

Inwestycja kosztować będzie 9 750 429,63 zł
tekst: Izabela Grela

9 miesięcy trwała intensywna przebudowa wiaduktu wraz 
z 200-metrowym odcinkiem drogi. 6 grudnia inwestycja zo-
stała oficjalnie zakończona, a droga oddana do użytkowania. 

Przypomnijmy, że zakres prac obejmował rozebranie starego, 
budowanego jeszcze w latach 70. wiaduktu, zasypanie wyrwy 
po demontażu i stworzenie specjalnego, betonowego przepu-
stu. Ten ostatni powstał z myślą o miłośnikach dwóch kółek, 
bo to właśnie tędy prowadzić będzie Żelazny Szlak Rowerowy. 
Koszt inwestycji wyniósł 2,5 mln zł.

tekst: Izabela Grela

Rusza przebudowa  
Szkoły Podstawowej nr 18  
na osiedlu 1000-lecia!

10 MILIONÓW NA 
PRZEBUDOWĘ SP 18

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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URZĄD MIASTA PRZYJAZNY 
NIEPEŁNOSPRAWNYM
Osoby z różnymi niepełnosprawnościami bardzo często załatwiają 
sprawy w jastrzębskim magistracie, dlatego urząd musi być dostoso-
wany do ich potrzeb. I to właśnie z myślą o nich w holu wejściowym 
zamontowany został terminal informacyjny.
Jest to terminal z kolorowym poddrukiem, z łatwo wyczuwalnymi ele-
mentami wypukłymi oraz czytelnym, kontrastowym układem graficznym 
uzupełnionym w postaci tekstów czarnodrukowych i pinów brajlowskich.
– Dzięki niemu osoby niewidome czy słabowidzące, ale też starsze i mające 
problemy ze słuchem uzyskają informacje o przestrzeni, w której się znajdu-
ją – wyjaśnia Anna Hetman, prezydent miasta.
Terminal wyposażony jest w wypukły plan budynku urzędu, system 
nagłaśniający odczytujący komunikaty, klawiaturę oraz podpisy braj-
lowskie, wypukłe i w druku powiększonym.
Warto podkreślić, że jest to kolejne udogodnienie dla osób niepeł-
nosprawnych w jastrzębskim magistracie. Przypomnijmy, że osoby 
niesłyszące i niemówiące mogą przy pomocy wiadomości tekstowej 
SMS (pod numerem 516 844 320) zasięgnąć wszelkich potrzebnych 
informacji w Urzędzie Miasta, a także zgłosić sprawę. Na poręczach 
w budynku magistratu są nakładki z informacją podaną alfabetem 
Braille’a, a przed schodami tzw. pola uwagi – żółte pasy informujące 
osoby niedowidzące, że wchodzą na stopień. Z kolei na przeszklonych 
powierzchniach (wszystkich szklanych drzwiach) znajdują się taśmy 
ostrzegawcze. W urzędzie są dwie windy, którymi osoby poruszające 
się na wózku inwalidzkim mogą się przemieszczać między piętrami. 
Przyciski w nich są podświetlane, dzięki czemu osobom z dysfunkcją 
wzroku łatwiej z nich korzystać. Ponadto przyciski dyspozycji z ozna-
czeniem numerycznym posiadają informacje w języku Braille’a.

tekst: Katarzyna Wołczańska

WYREMONTOWANE SCHODY
Schody przy ulicy Andersa są już wyremon-
towane i można z nich korzystać. Istniejące, 
nienadające się do bezpiecznego użytkowa-
nia schody zostały rozebrane, a w ich miej-
scu powstały nowe. Schody wyposażone są 
w balustrady oraz zjazdy dla wózków dzie-
cięcych. Koszt prac wyniósł ponad 60 tys. zł.

tekst: Katarzyna Wołczańska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Miejski Zarząd Nieruchomości przy ul. 1 Maja 
55 w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg nie-
ograniczony pisemnych ofert na najem lokalu 
użytkowego położonego w Jastrzębiu-Zdroju 

przy ul. 1 Maja 39. Przeznaczenie lokalu – 
branża gastronomiczna.

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

TERMIN PRZETARGU  
30.12.2019

POWRÓT KOLEI: SĄ PIERWSZE DEKLARACJE

525 mln zł przewidziano w Programie Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus  
do 2028 roku na odtworzenie połączenia kolejowego pomiędzy Aglomeracją Śląską a Jastrzębiem-Zdrojem

3 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła 
projekt nowelizacji ustawy o transporcie kole-
jowym oraz niektórych innych ustaw, a także 
uchwałę w sprawie ustanowienia Programu 
Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infra-
struktury Kolejowej Kolej Plus do 2028 roku, 
przedłożone przez ministra infrastruktury.

W ramach Programu przewidziano 525 
milionów złotych na odtworzenie połą-
czenia kolejowego pomiędzy Aglomeracją 
Śląską a Jastrzębiem-Zdrojem.

Tereny kolejowe, które obecnie są niewy-
korzystywane zostaną przywrócone do 
ponownego użytku na cele transportowe. 
Co więcej, możliwe będzie przekazywanie 

linii kolejowych do nieodpłatnego korzy-
stania przez samorządy. Oczekiwanym 
efektem realizacji Programu będzie przy-
wrócenie ponownego eksploatowania 
infrastruktury kolejowej na terenach ak-
tualnie nieczynnych lub po zlikwidowanej 
infrastrukturze kolejowej.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 30 
dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, 
z wyjątkiem zmian dotyczących finanso-
wania ze środków Funduszu Kolejowego, 
które zaczną obowiązywać od 1.01.2021 r.

Przypominamy, że w trakcie spotkania 
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój w paź-
dzierniku br., z udziałem przedstawicieli 

zainteresowanych samo-
rządów, PKP PLK i Urzędu 
Marszałkowskiego omó-
wiono możliwe warianty 
przebiegu połączenia oraz 
zaprezentowano stanowi-

ska poszczególnych samorządów odno-
śne konkretnych tras.

Pierwszym, niezbędnym i podstawowym 
krokiem związanym z przywróceniem po-
łączenia kolejowego jest przygotowanie 
i opracowanie studium wykonalności – 
dokumentu, który wskaże optymalną pod 
względem technicznym, ekonomicznym 
i przede wszystkim komunikacyjnym trasę 
przebiegu tego połączenia.

Miasto Jastrzębie-Zdrój zabezpieczyło już 
w budżecie odpowiednią kwotę umożli-
wiającą rozpoczęcie procedur sfinanso-
wania studium w ramach programu „Kolej 
Plus” w zakładanym montażu finanso-
wym - 85% środki rządowe, a 15% wkład 
własny samorządów.

Jastrzębie-Zdrój, zgodnie z oczekiwaniami PKP 
PLK i Urzędu Marszałkowskiego jest koordy-
natorem prac samorządów w tym zakresie.

tekst: Izabela Grela

fot. Wiktoria Knesz

fot. pixabay
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ZAMIENILI ZŁOM 
NA… OGRÓD!

DOMKI DLA OWADÓW W PRZEDSZKOLNYCH OGRODACH

O EKOLOGII 
NIGDY ZA WIELE

Zamiast drukować ulotki, miasto 
postanowiło skorzystać z bardziej 
przyjaznej dla środowiska formy 
przekazu informacyjnego. 

Ponad 3 tony złomu ofiarowali mieszkańcy Boryni 
i Skrzeczkowic Szkole Podstawowej nr 14. Dzięki jego 
sprzedaży nowego blasku nabrał ogród znajdujący się 
w atrium szkoły. Za zebrane w ten sposób pieniądze uda-
ło się kupić prawie 100 roślin (docelowo na wiosnę bę-
dzie ich 146). Choć ogród zaprojektował architekt Marcin 
Dziadek, większość prac wykonali uczniowie. – Ważne jest 
to, że sami ten ogród zrobili i sami będą o niego dbać. Dzięki 
temu projektowi dzieci nauczyły się przede wszystkim pra-
cy. Zobaczyły, jak wygląda budowa ogrodu od podstaw. To 
była mrówcza praca, choć szczerze mówiąc, byłam w szoku, 
jak szybko udało się to zrobić. Na tym jednak praca uczniów 
się nie kończy, to oni będą pielęgnować rośliny – tłumaczy 
Magdalena Wyrembelska, opiekunka projektu.

Na środku kwadratowego dziedzińca zasadzono wi-
śnię. Prócz niej w ogrodzie pojawiły się także sadzonki 
czarnego bzu, lilaków czy hortensji. Przy wyborze kon-
kretnych roślin niezwykle istotny był czas ich kwitnie-
nia: – Dobieraliśmy rośliny tak, by większość z nich kwitła 
wiosną i jesienią, bo latem nas tutaj nie ma. Stąd też jest 
sporo gatunków zimozielonych lub takich, które mają owoce 
widoczne zimą. Pierwsze kwiaty pojawią się już od lutego – 
podkreślała Magdalena Wyrembelska.

W ciepłe dni atrium jest zawsze otwarte – Uczniowie 
mogą korzystać z niego podczas przerw. Założenie jest ta-
kie, że ten ogród będzie tętnił życiem, nie będziemy zabra-
niać dzieciom np. wychodzenia na trawę – wyjaśnia Mag-
dalena Wyrembelska.

tekst: Barbara Englender

Owady potrzebują schronienia przed desz-
czem, niskimi temperaturami i polującymi 
na nie drapieżnikami. Dlatego z budżetu 
miasta zakupiono 20 domków dla owadów, 
które ustawione zostały w przedszkolnych 
ogrodach. Takie domki można już zobaczyć 
na terenie Publicznego Przedszkola nr 5 
przy ul. Kaszubskiej czy Publicznego Przed-
szkola nr 3 przy ul. Piastów.

Dawniej schronienie przed deszczem, 
niskimi temperaturami i drapieżnikami 
owady znajdowały w słomianych strze-
chach, szparach między cegłami, w sta-

rych oknach skrzynkowych, zakamarkach 
w piwnicach i na strychach domów. Dziś, 
gdy dachy często pokrywamy blachą, ścia-
ny gładko tynkujemy, budynki uszczelnia-
my, mają utrudnione zadanie. Wiele z nich 
ginie zimą, a tym, co przeżyją, w skrzęt-
nie posprzątanym ogrodzie trudno zna-
leźć dobre miejsce. Jesień to dobry czas, 
aby postawić domek dla owadów, który 
pozwoli bezpiecznie przezimować np. 
trzmielom i złotookom.

– Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci poznają 
małych mieszkańców łąk, lasów i ogrodów. 

Nauczą się rozpoznawać gatunki owadów 
i będą wiedziały jak ważne miejsce zajmują 
w ekosystemie owady – wyjaśnia Robert 
Cichowicz, zastępca prezydenta miasta.

„Domki dla owadów” kosztowały 2 tys. zł.
tekst: Katarzyna Wołczańska

Obecnie Jastrzębie-Zdrój prowadzi kampanię informacyjno-
-edukacyjną pod hasłem „Bądź lepszy. Nie używaj plastiku”, któ-
ra ma uświadomić wszystkim jak dużo każdy z nas może zrobić 
dla środowiska i jakie są działania miasta w zakresie ekologii.

Kampania jest podzielona na tematyczne części. W każdej z od-
słon pokazywana będzie inna sfera działalności ekologicznej 
miasta. Pierwsza polegała na ustawieniu instalacji ze śmieci 
w centrum miasta. Jastrzębianie mieli sobie uświadomić, że 
dbałość o planetę rozpoczyna się w naszym domu. Dotyczy to 
także produkcji plastikowych śmieci, których mieszkańcy na-
szego miasta wytwarzają dziennie 10 ton. 

Druga odsłona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Na 
przystankach w całym mieście pojawiły się plakaty informujące 
o tym, jak wiele każdy z nas może zrobić dla środowiska. Wy-
starczy sobie jedynie to uświadomić. 

Kolejna odsłona kampanii zaplanowana jest jeszcze w grudniu. 
Piszemy o tym w artykule „Zamień foliówkę na eko-reklamówkę”.

tekst: Izabela Grela

fot. Wiktoria Knesz

fot. arch. SP 14

fot. Łukasz Parylak
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ZAMIEŃ FOLIÓWKĘ  
NA EKO-REKLAMÓWKĘ

3000 toreb bawełnianych trafi do mieszkańców 
Jastrzębia-Zdroju. To kolejna odsłona 
prowadzonej przez miasto kampanii ekologicznej 
„Bądź lepszy. Nie używaj plastiku”.

JESIENNE 
NASADZENIA 
DRZEW 
I KRZEWÓW

ŁĄCZYMY Z ENERGIĄ!

Jest lekka, tania, pojemna i niestety za-
skakująco trwała. Używamy jej jedno-
razowo, przez około pół godziny. Potem 
ląduje w koszu, skąd przeważnie trafia na 
składowisko odpadów. Tylko 10% podle-
ga recyklingowi. Proces jej rozkładu trwa 
kilkaset lat. O kim, o przepraszam, o czym 
mowa? Niechlubnym bohaterem artykułu 
jest torebka foliowa.

Zrezygnuj z foliówek! Zmień swoje nawy-
ki! Nie zaśmiecaj najbliższego otoczenia! 
Pomoże ci w tym miasto Jastrzębie-Zdrój. 
W ręce jastrzębian trafi 3000 toreb ba-
wełnianych. – Zachęcamy mieszkańców 
Jastrzębia-Zdroju do wymiany foliowych re-
klamówek, jedno bądź wielorazowego użyt-
ku, na bardziej ekologiczne torby z materiału 
z logiem „Bądź lepszy. Nie używaj plastiku”. 
Zmieńmy nasze nawyki zakupowe i zadbaj-
my o otaczające nas środowisko – zachęca 
prezydent Anna Hetman.

Wymiana rozpocznie się już w piątek 20 
grudnia na terenie całego miasta. Każdy kto 
tego dnia zdecyduje się na oddanie plasti-

kowej torby na zakupy w zamian otrzyma 
ekologiczną torbę wykonaną z materiału. 
O szczegółach akcji informować będziemy 
na miejskiej stronie www.jastrzebie.pl

tekst: Izabela Grela

W ramach szeroko rozumianej 
dbałości o estetykę i stan tere-
nów zielonych oraz środowisko 
przyrodnicze, od wielu lat w Ja-
strzębiu-Zdroju dokonuje się 
nasadzeń drzew i krzewów. Tak 
było i w tym roku. Nowe drze-
wa, krzewy i rośliny ozdobne 
pojawią się na skwerach oraz 
w pasach drogowych. Niedawno 
zakończyły się jesienne nasa-
dzenia w Jastrzębiu-Zdroju.

Drzewa będą rosły przy ulicy 
Pszczyńskiej i drodze głównej 
południowej w ilości 50 sztuk 
i będą to dęby szypułkowe „Fa-
stigiata”. Przy ul. Jagiełły i al. 
Jana Pawła II nasadzono 60 
brzóz pożytecznych „Doorem-
bos”. Przy al. Piłsudskiego i ul. 
Katowickiej będzie rosło 30 
grabów pospolitych „Frans Fon-
tain”, a przy ul. Warszawskiej 
pojawi się 10 kasztanowców 
czerwonych. Nasadzeń dokona-
no też przy al. Piłsudskiego i ul. 
Granicznej gdzie pojawi się 60 
sztuk żywotnika „Aureospicata”.

Róże okrywowe „Marthon”, któ-
rych będzie aż 600, ozdobią al. 
Jana Pawła II i ul. Broniewskiego, 
natomiast róże odmiany „Short 
Track” w ilości 25 zakwitną na 
rondzie Centralnym.

tekst: Katarzyna Wołczańska

,,Projekt łączymy z energią” – montaż 
instalacji OZE dla budynków mieszkal-
nych na terenie Subregionu Zachod-
niego, zakłada montaż instalacji OZE 
(Odnawialne Źródła Energii).

– Cieszymy się, że bierzemy udział 
w projekcie, który pomaga środowisku, 
a zarazem jest realizowany w formu-
le grantowej. Na wsparcie finansowe 

mogą liczyć osoby fizyczne będące 
właścicielami domów jednorodzinnych, 
które wyraziły chęć przystąpienia do 
udziału w projekcie. Dofinansowanie 
obejmuje: instalacje fotowoltaiczne, 
pompy ciepła oraz kotły na pelet z bio-
masy – mówi Antonii Weissman – soł-
tys sołectwa Szeroka.

tekst: Wiktoria Knesz

fot. Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak
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MIASTO 
WYSTROJONE 
NA ŚWIĘTA

CODZIENNIE 
NIOSĄ  

POMOC 
DRUGIEMU 

CZŁOWIEKOWI

CHOINKA JUŻ ŚWIECI

Spacerując ulicami Jastrzębia-Zdroju można już poczuć magię świąt 
Bożego Narodzenia. Śnieżynki, bombki, żarówkowe girlandy i inne 
motywy zdobią drzewa, lampy oświetlenia ulicznego i budynki.

Cztery bombki z kokardami o średnicy trzech metrów oświe-
tlone diodami LED zostały wyeksponowane na rondzie Cen-
tralnym, na rondzie Sikorskiego pojawiły się wiszące bombki 
ze śnieżką, choinka ledowa zdobi rondo Ruptawskie, natomiast 
choinkę na rondzie Dolnym oświetlają girlandy. Na rondzie 
Zdrojowym zawisły trzy tunele kaskadowe, a rondo św. Barbary 
zostało udekorowane elementami nasłupowymi.

Prawdziwie świąteczną atmosferę poczujemy również w Parku 
Zdrojowym, gdzie główny deptak zdobi sześć bram tworzących 
tunel, a przy placu zabaw stoi świąteczny pociąg z wagonikami. 
Przed Urzędem Miasta oraz w rejonie skrzyżowania ul. Mazo-
wieckiej i al. Piłsudskiego pojawiły się choinki. Dodatkowo zo-
stały zawieszone elementy dekoracyjne na słupach oświetlenia 
ulicznego, w tym między innymi przy ul.: 1 Maja, al. J. Piłsudskie-
go, Wrocławskiej, Podhalańskiej, Cieszyńskiej, Mazowieckiej.

Wykonaniem dekoracji z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku z użyciem elementów dekoracyjnych wykonaw-
cy oraz miasta wraz z ich utrzymaniem oraz magazynowaniem 
zajmuje się firma wyłoniona w drodze przetargu. Całkowity 
koszt wykonania dekoracji świątecznej w sezonie 2019/2020 
wynosi 239 112,00 zł.

tekst: Katarzyna Wołczańska

Święto Pracownika Socjalnego to szczególna uro-
czystość, wyjątkowa, ponieważ pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej czynnie działają na rzecz pomocy 
potrzebującym, często zmagając się z niełatwymi za-
daniami. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w naszym mieście zor-
ganizował uroczystość, podczas której wręczono listy 
gratulacyjne dla najbardziej zasłużonych pracowników. 

– Wasza praca jest bardzo potrzebna, wypełniacie ogrom-
nie ważną misję społeczną. Praca socjalna to szlachetne 
powołanie na rzecz osób postawionych w trudnych sy-
tuacjach życiowych. Wasze działania dla wielu stanowią 
niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć wiele kry-
zysowych sytuacji – mówiła podczas spotkania prezy-
dent Anna Hetman. 

tekst: Wiktoria Knesz

1600 światełek rozświetliło choinkę przed Miejskim Ośrodkiem Kultury. Drzewko 
ustawione w samym centrum miasta rozbłysło 6 grudnia, dokładnie o godzinie 
17.00, kiedy to prezydent miasta Anna Hetman dokonała symbolicznego zapalenia 
światełek. Choć drzewko najładniej prezentuje się wieczorami, cieszy oczy również 
za dnia – przystrojone jest trzystoma bombkami i tradycyjną gwiazdą.

Był to jeden z elementów uroczystości mikołajkowych organizowanych przed kinem 
Centrum, podczas których dzieci mogły zobaczyć między innymi występ iluzjonisty.

Mikołaj zawitał także do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Najmłodsi jastrzębianie mogli 
uczestniczyć w szeregu zajęć plastycznych oraz świątecznym spektaklu.

tekst: Barbara Englender 
fotografia: Łukasz Parylak
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CZEKAJĄ NA ODROBINĘ 
SERCA I NAMIASTKĘ DOMU

SZTUKA PIĘKNEGO PISANIA

JASTRZĘBIANKA NARYSOWAŁA 
NAM KALENDARZ!

Joanna i Piotr Pacer 4,5-letniego Przemka poznali, gdy ten 
mieszkał w Domu Dziecka. Chorował na alkoholowy zespół pło-
dowy – nieuleczalną chorobę wywołaną piciem alkoholu w cią-
ży. – Pokochaliśmy go od pierwszego wejrzenia. Był takim anioł-
kiem i diabełkiem jednocześnie. Mieliśmy już wtedy dwójkę swoich 
dzieci, ale ta więź z Przemkiem sprawiła, że zaczęliśmy się starać 
o opiekę na nim – opowiada Joanna Pacer.

Po 3 latach od momentu, gdy Przemek z nimi zamieszkał padła 
propozycja pracowników jastrzębskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, by zostali rodziną zastępczą. – Pracowałam wtedy w te-
lemarketingu. Długo zastanawialiśmy się z mężem. Rozmawialiśmy 
z naszymi dziećmi na ten temat. To było 9 lat temu. Do dziś swojej 
decyzji nie żałujemy – mówi jastrzębianka. 

Trafiają do nich dzieci w różnym wieku. Wszystkie z nieunormo-
waną sytuacją prawną. Czekają albo na powrót do biologicznych 
rodziców albo na adopcję. Bywało tak, że państwo Pacer byli 
rodziną nawet dla ośmiorga dzieci. – Te maluchy nie mają gdzie 
być. Placówki nie są w stanie zapewnić im domowych warunków 
do wychowania. One zwyczajnie nie znają domu. Co oznacza, że nie 
mają szans na stworzenie w przyszłości swojej normalnej rodziny – 
mówi wprost Joanna Pacer.

I wspomina, gdy córka robiła dla Przemka tosty albo ka-
napki. Nie mógł się nadziwić, że tak wygląda przygotowanie 
śniadania. Dotąd przecież w Domu Dziecka dostawał swoją 
przydzieloną porcję na skromnym talerzu w bidulowej jadal-
ni. – Takich momentów się do końca nie zapomina, gdy maluchy 
z takim zachwytem reagują na coś, co dla nas jest prozą życia – 
dodaje jastrzębianka.

Obecnie w Jastrzębiu-Zdroju 185 dzieci wychowuje się w 130 
rodzinach zastępczych. Tych rodzin wciąż brakuje. Jastrzęb-
ski OPS czeka z nadzieją, że zgłoszą się kolejni chętni, któ-
rzy są gotowi dać dzieciom namiastkę prawdziwej rodzinnej 
miłości. One nie zapominają, że ktoś podarował im odrobinę 
serca. – Do dziś przysyłają zdjęcia i świąteczne życzenia – mówi 
Joanna Pacer. 

tekst: Izabela Grela

Tegoroczna edycja konkursu kaligraficznego organizowanego 
przez Klub „Kaktus” Miejskiego Ośrodka Kultury cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. Mieszkańcy naszego miasta 
dostarczyli rekordową ilość prac. Spośród 48 arcydzieł kaligrafii 
jury wyłoniło najpiękniejsze - Agnieszka Baudys zajęła pierw-
sze miejsce w kategorii dorosłych. 

tekst: Łukasz Parylak

OWN, centrum miasta czy Park Zdrojowy… 12 barwnych 
grafik, przedstawiających najciekawsze miejsca w Ja-
strzębiu-Zdroju znalazło się na planszach miejskiego 
kalendarza na 2020 rok. Ich autorką jest Petrela Kuź-
micka – młoda jastrzębska graficzka. 

– Gdy po studiach w Cieszynie wróciłam do Jastrzębia, 
pomyślałam, że chciałabym zrobić coś fajnego właśnie tu, 
w moim rodzinnym mieście – opowiada Petrela. Ta chęć 
kreowania nowego wizerunku miejscowości wykorzy-
stało miasto, które na bazie „petrelowych” prostych, 
wyrazistych, wykonanych w rozpoznawalnym stylu gra-
fik zaprojektowało kalendarz na 2020 rok.

Znane jastrzębianom miejsca zostały pokazane w nie-
standardowy sposób. Grafiki zachęcają odbiorcę do za-
trzymania się na chwilę i odkrycia detali, które nie od 
razu wpadają w oko. – Taka konwencja jest najbliższa mo-
jemu sercu. W projektowaniu cenię prostotę, lubię również 
kolor. Chciałam, żeby grafiki, które stworzyłam do kalenda-
rza, były nieco inne niż obrazy, do jakich mieszkańcy przy-
wykli. Jestem bardzo ciekawa ich odbioru. Mam nadzieję, że 
się spodobają – podkreślała autorka. 

500 sztuk miejskich kalendarzy w grudniu trafi do 
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. 

tekst: Barbara Englender

fot. Wiktoria Knesz

fot. Barbara Englender
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Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia 
w Jastrzębiu-Zdroju zaprosiła do grona 
jury wybitnych flecistów oraz pedagogów. 
Byli to profesor Jerzy Mrozik jako prze-
wodniczący oraz profesorowie Michel Bel-
lavance (Szwajcaria) i Seiya Ueno (Japonia).

Do udziału w tegorocznej 5. edycji konkur-
su zgłosiło się 90 uczestników z kraju oraz 
z zagranicy – Luksemburga, Austrii, Bra-
zylii, Węgier, Portugalii oraz Francji.

Konkurs finansowany był ze środków 
Centrum Edukacji Artystycznej oraz Urzę-
du Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ponadto, jest 
rekomendowany przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego oraz objęty Pa-
tronatem Anny Hetman Prezydenta Mia-
sta Jastrzębie-Zdrój. 

Laureatami I nagród konkursu zostali:

• w pierwszej grupie wiekowej (10 lat 
i młodsi) – Klaudia Gendek z Zespołu 
Szkół Muzycznych im. M. Spisaka w Dą-
browie Górniczej;

• w drugiej grupie wiekowej (11-13 lat) – Zu-
zanna Kozak-Zagozda z Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych w Warszawie;

• w trzeciej grupie wiekowej (14- 16 lat) 
– Maciej Kasperek z Ogólnokształcącej 
Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Brzewskie-
go w Warszawie, który uzyskując jedno-
cześnie najwyższą liczbę punktów otrzy-
mał nagrodę Grand Prix;

• w czwartej grupie wiekowej (17 – 20 lat) 
– Maria Teresa Perfeito de Sousa Alves 
(Portugalia) reprezentująca Haute École 
de Musique w Genewie.

Zmagania konkursowe zamknął koncert 
laureatów, który w auli Państwowej Szko-
ły Muzycznej w Jastrzębiu-Zdroju zgroma-
dził licznych sympatyków muzyki. 

Dyrektor Jastrzębskiej szkoły muzycznej 
- dr hab. Stanisław Śmietana - pokonując 
trudy organizacyjne, zainicjował ważną 
i potrzebną formę prezentacji osiągnięć 
artystycznych w zakresie gry na flecie. 
Konkurs ukazuje dynamizm rozwoju prak-
tyki wykonawczej w różnych ośrodkach 
kraju i poza granicami Polski. Wskrzesza 
atmosferę święta fletu, a zarazem podej-
muje misję edukacyjną i popularyzacyjną.

Drugiego dnia konkursu miał miejsce po-
kaz wirtuozerii gry fletowej zaprezen-

towany przez profesorów Michela Bel-
lavance’a oraz Seiya Ueno. Entuzjazm, 
motywacja, wręcz ożywienie twórcze, 
które były zauważalne tuż po koncercie 
jurorów konkursu, są nie do zastąpienia. 
Mistrzowski pokaz na długo pozostanie 
w pamięci słuchaczy. 

Doświadczenie organizacyjne komitetu 
organizacyjnego konkursu oraz ich współ-
praca z placówkami kulturalnymi w kraju 
i za granicą, czynią konkurs coraz bardziej 
rozpoznawalnym i popularnym wśród fle-
cistów. Świadczy o tym fakt, iż z każdą jego 
edycją, coraz liczniejsza grupa młodzieży 
wykazuje chęć udziału w przesłuchaniach 
konkursowych. Istotnym wydaje się rów-
nież rosnące zainteresowanie konkursem 
wśród młodych flecistów z innych krajów. 

Międzynarodowe jury, w którego skład 
wchodzili wybitni fleciści oraz profeso-
rowie, wpłynęło na bardzo pozytywny 
oddźwięk wśród uczestników konkursu, 
którzy tuż po zakończonych zmaganiach 
konkursowych dopytywali o termin kolej-
nej jego edycji. To te właśnie opinie wydają 
się najważniejsze oraz swoistym motorem 
napędowym i mobilizacją do organizowa-
nia tego formatu wydarzenia.

Pozostaje mieć nadzieję, że kolejne edycje 
konkursu będą odbywać się w nowej sali 
koncertowej Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju.

tekst: Aldona Ślusarz

24-26 PAŹDZIERNIKA 
W JASTRZĘBIU-ZDROJU  
ODBYŁ SIĘ  
V MIĘDZYNARODOWY 
KONKURS FLETOWY

fot. arch. Fotoaleksandra

fot. arch. Fotoaleksandra
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ORKIESTRA 
NA 50-TKĘ!

BOŻE NARODZENIE 
Z EKOLOGIĄ W TLE!

„ZOFIÓWKA” 
OBCHODZIŁA ABRAHAMA

Klasyka, utwory Franka Sinatry, a nawet piosenki ludowe 
– tak bogatym repertuarem może pochwalić się Orkie-
stra Dęta Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego Zo-
fiówka. Zespół świętował 50-lecie.

Koncert w Miejskim Ośrodku Kultury stanowił okazję do 
przyjrzenia się nie tylko repertuarowi, ale również histo-
rii zespołu. Stąd też utwory muzyczne przeplatane były 
zdjęciami archiwalnymi i krótkimi informacjami dotyczą-
cymi dziejów formacji. Na scenie pojawili się znamienici 
goście, wśród których honorowe miejsce zajął Alfred Te-
sarczyk – pierwszy dyrygent orkiestry.

– Orkiestry górnicze towarzyszyły nam przez cały rok: zarów-
no podczas radosnych uroczystości, jak na przykład Barbórki, 
jak i podczas pożegnań – podkreślali prowadzący koncert.

Orkiestra pod wodzą obecnego dyrygenta, Ryszarda 
Wachtarczyka, ciągle się rozwija. W ramach Orkiestry Dę-
tej Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego działa mię-
dzy innymi Big Band, a muzyki w jej wykonaniu słuchać 
można już było praktycznie w całej Europie.

tekst i fotografia: Barbara Englender

Koło Gospodyń Wiejskich Borynia-Skrzeczkowice już po raz pią-
ty podjęło się zorganizowania wyjątkowej prezentacji świątecz-
nej. Tegoroczna edycja odbyła się pod nazwą „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo Boże Narodzenie z ekologią w tle”. Wydarzenie było 
podzielone na kilka części, po przywitaniu gości wystąpił zespół 
regionalny „Druga Młodość”. Następnie, świątecznie przygoto-
wane, suto zastawione stoły z ekologicznymi dekoracjami zapre-
zentowały Koła Gospodyń Wiejskich jastrzębskich sołectw oraz 
szkoły gastronomiczne. Na zakończenie prezentacji odbyła się 
degustacja przyrządzonych potraw, podczas której każdy mógł 
spróbować czegoś nowego, a nawet zainspirować się książeczką 
kulinarną, podarowaną każdemu obecnemu na spotkaniu.

– Naszym celem jest pokazanie obu grupom pokoleniowym, że moż-
na połączyć siły i wspólnie zaistnieć na wystawach, czy też prezenta-
cjach. To co udało nam się pokazać, to wspaniałe połączenie tradycji 
z nowoczesnością, ludzi starszych to znaczy bardziej doświadczonych 
z osobami młodymi. Prezentacja nie ma na celu pokazania, kto przy-
gotował smaczniejsze danie, bo każdemu może smakować co innego. 
To nie konkurs na najlepszą potrawę wigilijną, tylko wspaniała wy-
miana smaków i przepisów z dodatkowym elementem ekologii w tle 
– mówiła Urszula Sobik – organizatorka spotkania.

tekst i fotografia: Wiktoria Knesz

Tegoroczna Barbórka była wyjątkowa dla wielu pracowników 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kopalnia „Pniówek” świętowała 
45-lecie, a Ruch Zofiówka 50-lecie działalności.

Uroczystości w Ruchu Zofiówka rozpoczęły się w cechowni, 
skąd górnicy w towarzystwie orkiestry przemaszerowali do pa-
rafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Mi-
łości Społecznej, gdzie została odprawiona msza święta.

Następnie obchody przeniosły się do hali widowiskowo-spor-
towej, gdzie wręczone zostały górnicze odznaczenia – między 
innymi złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę 
oraz honorowe szpady i stopnie górnicze. W uroczystościach 
udział wzięli przedstawiciele władz centralnych i samorzą-
dowych, posłowie do Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP 
oraz senatorowie, a także związkowcy, reprezentanci instytucji 
związanych z branżą górniczą i kontrahenci. Odczytane zostały 
okolicznościowe listy Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz pre-
miera Mateusza Morawieckiego.

Dziś Grupa Kapitałowa JSW to 30 tys. pracowników, którzy po 
dziewięciu miesiącach tego roku wypracowali zysk w wysokości 
704,4 mln zł, wydobywając 10,9 mln ton węgla i produkując 2,5 
mln ton koksu.

tekst: Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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OSP ŚWIĘTOWAŁA 
SWÓJ JUBILEUSZ!

Jubileusz 110-lecia jednostki obchodziła Ochotnicza 
Straż Pożarna. W Domu Strażaka w Moszczenicy od-
była się uroczysta akademia, poświęcono również wóz 
strażacki. W wydarzeniu brali udział posłowie, komen-
danci PSP z Jastrzębia i Raciborza oraz prezesi i naczel-
nicy ościennych jednostek. Obecny był również poczet 
sztandarowy z Moszczenicy i Jastrzębia Górnego. 

tekst: Wiktoria Knesz

WYKAZ 
nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczonych do oddania w najem

§ 1.1. Podstawowe informacje o lokalu przeznaczonym do wynajęcia. 

Charakterystyka
Nr działki 94/20
Obręb Jastrzębie Miasto
Karta mapy --------------
Nr księgi wieczystej GL1J/00010023/0
Powierzchnia najmu [m2] 34,00

Adres (położenie) 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 60 (parter w segmencie B budynku Urzędu Mia-
sta Jastrzębie-Zdrój)

Przeznaczenie Punkt kasowy powiązany z bankową obsługą budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój od 01.01.2020 roku 
do 31.12.2021 roku (dodatkowe informacje pod tabelą w punkcie 2).

Stawka czynszu za najem lokalu [zł net-
to/m2/miesiąc] 27,70 (dodatkowe informacje pod tabelą w punktach 3 i 4).

Okres najmu Od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku.
Termin wpłaty czynszu Do 25 dnia każdego miesiąca.
Termin wnoszenia opłat za media Do 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.

Lokal przewidziano do oddania w najem podmiotowi wyłonionemu w postępowaniu pod nazwą „Bankowa obsługa budżetu Miasta Jastrzębie-
-Zdrój od 01.01.2020 roku do 31.12.2021 roku”.

3. Minimalna miesięczna stawka czynszu określona została w załączniku nr 1 (lp. 2) do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.635.2019 Prezydenta Miasta 
Jastrzębie-Zdrój z dnia 19.11.2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty uży-
teczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

4. Stawka czynszu netto będzie z dniem 01 stycznia każdego roku podwyższana w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów, w których ceny uległy podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

5. Niezależnie od czynszu najemca uiszczał będzie miesięcznie opłaty za media, jakie przypadać będą na wynajęty lokal.

6. Od najemcy zostanie pobrana kaucja w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu brutto - zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.601.2016 
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15.11.2016 roku w sprawie szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność 
Miasta Jastrzębie-Zdrój.

7. Na najemcy ciążył będzie obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój. Stawki podatku zostały uchwalo-
ne Uchwałą Nr XVI.103.2019 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24.10.2019 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok.

ODZYSKAJ NIEWYKORZYSTANE PIENIĄDZE
Rowerzyści, którzy korzystali z Jastrzębskiego Sys-
temu Rowerów Miejskich „JASkółka”, mogą wystąpić 
o zwrot niewykorzystanych środków, zgromadzonych 
na swoim koncie.

Zwrot wpłaconych pieniędzy następuje w terminie 21 
dni od daty rozwiązania umowy. Szybszym i bardzo 
wygodnym sposobem jest wykorzystanie w tym celu 
aplikacji mobilnej Roovee, za pomocą której dokony-
wane były wypożyczenia rowerów. Po zalogowaniu 
się do aplikacji, w menu należy kliknąć na zakładkę 
„Portfel”. Na ekranie zobaczymy aktualny stan konta. 
Następnie należy kliknąć na ikonę w prawym gór-
nym rogu i wybrać „zwrot środków”. Po zatwierdzeniu 
środki finansowe zostaną zwrócone na konto banko-
we, z którego zostały przekazane.”

Klient ma prawo wypowiedzieć umowę w dowolnym 
czasie jej trwania. Wypowiedzenie należy przesłać 
e-mailem na adres bok@jastrzebie.bike. Rozwiązanie 
umowy następuje w terminie 14 dni od otrzymane-
go wypowiedzenia. Przed złożeniem wypowiedzenia 
klient zobowiązany jest do uregulowania stanu na ra-
chunku rozliczeniowym do salda 0 zł.

tekst: Katarzyna Wołczańska

fot. Izabela Grela
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RUBRYKA 
POETYCKA
W grudniowym numerze rubryki poetyckiej publi-
kujemy szczególny wiersz – poświęcony pamięci 
Edwarda Stachury.

Grzegorz Tokarczyk w 2016 roku debiutował tomikiem 
„Literackie komunikaty o trwaniu rzeczywistości”. Jego 
teksty znalazły się w tomiku poezji „W kadrze, Ewelina 
i Wąż” (praca zbiorowa), a także w antologii jastrzęb-
skich artystów „Jastrzębie-Zdrój, Poetów 11…”. Publi-
kuje wiersze w czasopiśmie społeczno-kulturalnym 
„Nowe Zagłębie” oraz w kwartalniku WIA WYTRYCH. 
Współtwórca grupy SPP (Strefa Pozytywnego Prze-
kazu) działającej w DK Chwałowice w Rybniku. Orga-
nizował wystawy fotografii, połączone z wieczorkami 
poetyckimi. Obecnie współpracuje z „Przewoźnym 
Klubem Literackim”.

Grzegorz Tokarczyk 

„Pamięci Edwarda Stachury” 

Zadzierzgnięcie to moment, gdy zapada zmrok

grają uliczne neony, z pobliskiego dworca odchodzi 

stukot, a szyby w witrynie ostatkiem jego drżą

usta są zmarznięte, nie wiedzieć, czemu – dusza tańczy, 

nocą milkną szepty, dworzec oddycha, miasto ślepnie, 

a z półmroku wyłaniają się cienie, ciągle drżysz, kropelki

upadają na parapet, po pokoju kręci się samotność, 

patrzysz w ciemność, a konduktor – odwołuje ciszę, 

obok dworca na sygnale rozpędza się bezsilność,

a miasto opada jak skórzane klapki – na podłogę

czwartego piętra, obija o ściany i wije

w zaduszony gwizd, spod sufitu, na odjazd

fot. Wioleta Tokarczyk

„To było najważniejsze wydarzenie każdej niedzieli” – tak najkró-
cej można podsumować fenomen meczów bokserskich, rozgry-
wanych niegdyś w Jastrzębiu-Zdroju. W latach 70-tych jastrzę-
bianie przychodzili na nie całymi rodzinami. Bokserom kibicowali 
nie tylko górnicy, ale również nauczyciele, lekarze i przedstawi-
ciele szeroko rozumianej miejskiej elity. Hala, w której odbywały 
się zawody, pękała w szwach, a mecze prezentowały najwyższy 
europejski poziom. Jastrzębski boks doczekał się teraz swojej 
monografii – książki „Górnicze pięści” Marcina Boratyna.

Pomysł na tę książkę narodził się dość niespodziewanie: – Nigdy 
nie byłem zapalonym kibicem boksu. Na meczu byłem raptem kilka-
krotnie, jako małe dziecko. Natomiast jako historyk spotykałem się 
często z informacjami o tym, jak ważny był boks dla naszego mia-
sta. Gdy przygotowywałem wystawę, która poprzedziła tę publikację, 
dotarło do mnie, jak niesamowite było to zjawisko. Mnóstwo osób, 
z którymi rozmawiałem, deklarowało, że chodziło na boks. Kiedy 
przejrzałem kroniki i relacje prasowe, okazało się, że te sukcesy były 
znacznie większe, niż się spodziewałem, a ilość materiałów do opra-
cowania jest ogromna – opowiada Marcin Boratyn.

Skąd boks w Jastrzębiu? Według autora „Górniczych pięści”, aku-
rat ten sport świetnie współgrał z charakterem młodego, prze-
mysłowego ośrodka: – Boks narodził się tu wraz z miastem i od 
samego początku budził niezwykle silne emocje. Już pierwsze mecze, 
rozgrywane w cechowni kopalni Jastrzębie, gromadziły nadkom-
plet publiczności. W tamtych czasach nie było zbyt wielu rozrywek, 
więc boks stał się szybko najważniejszym wydarzeniem sportowym 
w mieście. Trafił w gusta górników, którzy szanują to, że na ringu biją 
się twardzi mężczyźni – podkreśla. Dla mieszkańców, którzy osie-
dlali się w mieście, zawody bokserskie stały się szansą zbudowa-

fot. Pior Kędzierski
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FENOMEN 
„GÓRNICZYCH PIĘŚCI”
nia wspólnoty. Dla zawodników natomiast 
– awansu społecznego: – W okresie PRL-
-u boks był niesłychaną szansą. Chłopak, któ-
ry nie radził sobie w nauce, jeśli był waleczny, 
odważny, mógł wiele w życiu dokonać. Dzisiaj 
jest inaczej - sukces można osiągnąć na wiele 
sposobów, a boks nie daje takich możliwości, 
jak kiedyś. Chyba że komuś uda się zrobić 
profesjonalną karierę, jak na przykład Laurze 
Grzyb – zaznacza Marcin Boratyn.

Choć jastrzębski boks można analizować 
jako fenomen społeczny, to w ślad za nim 
szły również świetne wyniki sportowe. 
W latach 70-tych nasze miasto było w tej 
dziedzinie prawdziwym potentatem - do 
jastrzębian należał wówczas tytuł Druży-
nowego Mistrza Polski. O tytule tym zade-
cydowała walka najstarszego zawodnika, 
Andrzeja Kalety, który w piękny sposób za-
kończył nią swoją karierę. Wśród jastrzęb-
skich bokserów nietrudno znaleźć takich, 
którzy wpisali się w historię sportu na skalę 
europejską czy nawet światową – by wspo-
mnieć choćby Henryka Średnickiego, który 
jako jedyny Polak wywalczył tytuł Mistrza 
Świata. Jak zaznacza Marcin Boratyn, była 
to postać niezwykle charyzmatyczna: – Są-
dzę, że każdy dorosły mieszkaniec Jastrzębia 
może coś o nim powiedzieć – tak wiele aneg-
dot po sobie pozostawił. 

Zebranie tych historii to jednak tylko część 
pracy, jaką Marcin Boratyn musiał wyko-
nać podczas pisania książki. Najtrudniejsze 
okazało się dotarcie do wyników poszcze-
gólnych rozgrywek. Jak się okazało, te nie 
zostały zarchiwizowane przez związek 
sportowy: – Nie zachowały się żadne oficjal-
ne źródła wiedzy o tych wydarzeniach. Zostały 
nam tylko relacje prasowe. Ustalenie wyników 
poszczególnych zawodów to była prawdziwie 
mrówcza praca. Mam ogromną satysfakcję, 
że udało mi się odtworzyć wyniki praktycznie 
wszystkich meczów. W ten sposób powstała 
unikalna encyklopedia wiedzy o jastrzębskim 
boksie. Myślę, że żaden klub w Polsce nie 
może się poszczycić tak dobrze opisaną histo-
rią – relacjonuje Marcin Boratyn.

Prócz wyników meczów, zestawień, tabel 
i sylwetek sportowców, w „Górniczych pię-
ściach” znaleźć można również intrygującą 
serię czarno-białych portretów pięściarzy, 
wykonaną przez jastrzębskiego fotografa, 
Macieja Kanika: – Maciej Kanik sam się do 
mnie odezwał z tą propozycją. Jako że wie-
działem, że to świetny fotograf, nie wahałem 
się ani chwili. Byłem jednak nieco zaskoczony, 
że nasi modele aż tak entuzjastycznie podeszli 
do tego projektu. Na sesję zdjęciową przyjeż-
dżali nawet z odległych części Polski. To kolej-
ny sygnał, jak bardzo nasza publikacja była dla 

środowiska sportowców istotna – podkreśla 
Marcin Boratyn.

A jak wygląda sytuacja jastrzębskiego bok-
su dzisiaj? Jak żartobliwie mówią niektórzy 
pięściarze, ta dyscyplina leży na łopatkach 
– kibice chodzą na mecze siatkówki, ho-
keja czy piłki nożnej. Marcin Boratyn za-
uważa jednak, że tak jest w całej Polsce: 
– Boks amatorski nie poradził sobie z nową 
rzeczywistością. W okresie PRL-u to zakłady 
przemysłowe (w naszym wypadku kopalnie) 
sponsorowały drużyny sportowe. Dzisiaj nie 
funkcjonuje już liga bokserska, co spowodo-
wało odpływ zarówno kibiców, jak i sponso-
rów. Jastrzębski klub bokserski walczy w tej 
chwili o przetrwanie. 

Co ciekawe, wśród młodego pokolenia bok-
serów, prym wiodą kobiety: – Dziewczyny 
trochę utarły nosa chłopakom. Niektóre z nich, 
jak wspominana już Laura Grzyb, odnoszą 
duże sukcesy. Nawet trenerzy mówią dzisiaj, 
że to kobiety są bardziej wytrwałe. Chłopcy 
wydają się dziś – mówiąc w uproszczeniu – 
mniej skorzy do wyrzeczeń. Dzisiaj żyjemy 
wygodnie, nie każdy jest w stanie znosić trudy 
na co dzień podczas treningów – konkluduje 
Marcin Boratyn.

tekst: Barbara Englender 
fotografie zawodników: Maciej Kanik
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CIĘŻKI WOREK MEDALI
ZAGRAJĄ NA 

NARODOWYM

NA TRYBUNACH MIKOŁAJ, 
NA TAFLI MECZ WALKI

Podczas derbowego meczu JKH 
GKS Jastrzębie z GKS-em Katowice 
odbyła się akcja Teddy Bear Toss. 

Najmłodsi zawodnicy Klubu Judo 
Koka Jastrzębie sprawili sobie 
mikołajkowy prezent przywożąc 
z turnieju o Puchar Burmistrza 
Strumienia 21 medali.

Młodzież JKH GKS Jastrzębie po raz kolejny wy-
walczyła awans do ścisłego finału prestiżowego 
turnieju Czerkawski Cup, którego patronem i po-
mysłodawcą jest najsłynniejszy polski hokeista – 
Mariusz Czerkawski. 

W turnieju w Opolu mikrusy z Jastora zajęły trzecie 
miejsce w regionalnych kwalifikacjach i tym samym 
w marcu przyszłego roku pojadą na finały na Stadion 
Narodowy w Warszawie!

Podczas kwalifikacji jastrzębianie wygrali pięć spo-
tkań i jedno przegrali. W fazie grupowej podopieczni 
Tobiasza Bigosa odprawili z kwitkiem kolejno LUCE 
Cieszyn (5:0), GKS Katowice (4:0), Polonię Bytom 
(14:2) i Orlik Opole (4:1), po czym w półfinale nieste-
ty przegrali z Naprzodem Janów 2:5. To oznaczało, że 
o awansie na Stadion Narodowy decydować będzie 
mecz o brąz z GKS Katowice i tu nasi hokeiści nie za-
wiedli, ponownie gromiąc tego rywala 6:1.

Warto dodać, że najlepszym strzelcem turnieju 
w Opolu został z dorobkiem jedenastu bramek ja-
strzębianin Wojciech Jacak. 

tekst i fotografie: JKH GKS Jastrzębie

Złote krążki zdobyli: Waldemar Górny, Kasjan Piotrowski, Judyta 
Leśniak, Alicja Lada, Bartosz Matyja, Saymon Drążkiewicz, Woj-
ciech Osika oraz Judyta Góra. Na drugim stopniu podium stawali: 
Szymon Kwiecień, Maksymilian Giel, Maciej Ignacek i Krzysztof 
Cofalik. Brąz wywalczyli: Franek Kaproń, Zuzia Kwiecień, Szy-
mon Rychter, Martyna Śmiech, Mateusz Tulko, Marcin Michalak, 
Gabrysia Mańka, Oliwier Szefer i Patrycja Ziemnik.

Drużynowo klub zajął III miejsce ustępując ekipom KS Budowla-
ni Sosnowiec i PTS Janosik Bielsko-Biała.

tekst: Łukasz Parylak 
fotografie: Klub Judo Koka

Setki pluszaków wylądowały na lodzie po bramce zdobytej w 33. minucie 
przez Henriego Auvinena. Maskotki podarowane przez kibiców trafią do 
najbardziej potrzebujących dzieci.

Choć podopiecznym Roberta Kalabera nie można odmówić woli walki, 
to zwłaszcza w trzeciej tercji goście przeważali na tafli. Wynik utrzymał 
się aż do 50. minuty, kiedy to bardzo zapracowanego tego dnia Ondreja 
Raszkę pokonał Patryk Krężołek. Ten sam zawodnik przesądził o wyniku 
spotkania ponownie umieszczając krążek w bramce JKH na 28 sekund 
przed końcową syreną.

tekst i fotografie: Łukasz Parylak
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MASZYNA 
RUSZYŁA

GKS JASTRZĘBIE 
ZAKOŃCZYŁ RUNDĘ

Nowym szkoleniowcem 
Jastrzębskiego Węgla 
został Serb Slobodan 
Kovač. Umowa z 52-letnim 
trenerem będzie 
obowiązywać do końca 
obecnego sezonu.
Kovač przejął zespół po Luke’u Reynoldsie, który tymczaso-
wo prowadził drużynę po zwolnieniu z tego obowiązku tre-
nera Roberto Santilliego. Reynolds wiódł Pomarańczowych 
w trzech meczach i odniósł w nich trzy zwycięstwa, w tym 
w ligowym klasyku – ze Skrą Bełchatów.

Pierwszym sprawdzianem serbskiego trenera był wyjazdo-
wy pojedynek 9. kolejki PlusLigi z Asseco Resovią Rzeszów. 
Koncertowa gra naszej drużyny zakończyła się zwycię-
stwem w trzech setach, a mecz był jednym z najkrótszych 
w sezonie. Pomarańczowi wyglądali na boisku bardzo pew-
nie i wygrywali kolejno do 12, 20 i 15. 

– Jak się trenuje, tak się gra – a ostatnie treningi wyglą-
dały bardzo fajnie. Trener Slobodan dołożył swoich technik 
i ćwiczeń i widać, że wszystko zmierza w dobrym kierunku 
– komentował po meczu najlepszy zawodnik na boisku 
– Tomasz Fornal.

Nowy trener Jastrzębskiego Węgla jest aktualnym mi-
strzem Europy. Po tytuł ten sięgnął wraz z reprezentacją 
swego kraju we wrześniu tego roku. W 2019 roku Europej-
ska Konfederacja Siatkówki CEV przyznała mu tytuł Trenera 
Roku w kategorii męskich drużyn. 

tekst: Łukasz Parylak 
fotografie: Arkadiusz Kogut - Jastrzębski Węgiel

Drużynie Jarosława Skrobacza zabrakło jednego punktu, aby 
przerwę zimową spędzić w strefie walki barażowej o ekstraklasę.

Twierdza Harcerska została zdobyta dopiero w ostatnim meczu 
jesieni. Sprawcą nieudanego pożegnania z graniem w 2019 roku 
okazał się Stomil Olsztyn, choć sobotni mecz rozpoczął się zna-
komicie dla drużyny Jarosława Skrobacza – już w 3. minucie do-
skonałym strzałem popisał się Jakub Wróbel. Goście wyrównali 
jeszcze w pierwszej połowie, a drugą bramkę, z rzutu karnego, 
zdobyli na 2 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry.

Tym samym GKS Jastrzębie plasuje się na 7 miejscu w tabeli ze 
stratą 10 punktów do lidera – Warty Poznań. 

tekst i fotografie: Łukasz Parylak
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