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CZY JASTRZĘBIE
SKORZYSTA
Z FUNDUSZU
SPRAWIEDLIWEJ
TRANSFORMACJI?
Miasto Jastrzębie-Zdrój podawane jest jako przykład gminy
górniczej, która musi stawić czoła
dużemu wyzwaniu jakie niesie
ze sobą transformacja.
strona 3

Drodzy Mieszkańcy,
oddajemy w Wasze ręce kolejny numer
gazety „Jastrząb”. A w nim o przywracaniu
połączeń kolejowych do naszego miasta.
Na mapie Polski widnieje ponad 40 dużych miast, które nie mają połączenia
kolejowego. Największym z nich jest Jastrzębie-Zdrój. Po wielu latach starań jest
wreszcie szansa, by to zmienić. Nasze
miasto znalazło się na trasie nowej linii
kolejowej, planowanej przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.
Dla naszych mieszkańców to nie tylko
możliwość realizacji marzeń i aspiracji, ale przede wszystkim ogromne
ułatwienie w codziennym życiu. Dzięki
nowej linii w 2,5 godziny mogliby dostać się do Warszawy, w godzinę do
Krakowa, a w 40 minut do Katowic.
Dla samego miasta przywrócenie kolei
oznacza ogromne możliwości rozwoju,
praktycznie w każdej dziedzinie: od gospodarki po turystykę.
W oczywisty sposób, budowa linii kolejowej przekracza nie tylko zakres
obowiązków, ale również możliwości
finansowe miasta. Na samo stworzenie
dokumentacji przygotowawczej trasy
spółka Centralny Port Komunikacyjny
pozyskała z funduszy unijnych 7 milionów złotych. A to przecież dopiero początek tej inwestycji...

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 100
fax 32 47 17 070
e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00
Sala Obsługi Interesanta:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00
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Głęboko wierzę, że Jastrzębie znajduje
się na dobrym torze.
Drugim jakże ważnym tematem poruszanym w tym numerze jest sprawa
udziału Jastrzębia-Zdroju w sprawiedliwej transformacji regionów. Lokalne społeczności muszą być włączone
w cały ten proces od początku w celu
przygotowania planów transformacji
i uwzględnienia ich w strategiach energetycznych, klimatycznych i zrównoważonego rozwoju. O tym, jaka nasza jest
w tym rola, przeczytacie w bieżącym
numerze gazety.
Piszemy także o naszych nowych przedsięwzięciach gospodarczych, inwestycjach i młodych jastrzębianach, których
gra planszowa podbija świat.

fot. arch. UM

Zachęcam do lektury i serdecznie
pozdrawiam,

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Straż Miejska
tel. alarmowy: 986
zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290
e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl
Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
bud. B, IV piętro, pokój 406
tel. 32 47 85 351
e-mail: prk@um.jastrzebie.pl
Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych:
facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/
youtube.com/MiastoJastrzebie
twitter.com/JastrzebieZdr
instagram.com/mojejastrzebie/
snapchat @Jastrzebiezdroj
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CZY JASTRZĘBIE SKORZYSTA
Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWEJ
TRANSFORMACJI?
Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To instrument, który ma przybliżyć Unię do
osiągnięcia neutralności klimatycznej
w 2050 r. i zapobiec ewentualnemu wykluczeniu społecznemu.
FST będzie miał jeden priorytet – umożliwienie regionom i ich mieszkańcom
przestawienie się na gospodarkę neutralną klimatycznie i zniwelowanie negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych tej zmiany. Formalnie będzie
instrumentem polityki spójności, która
od teraz ma jeszcze mocniej wspierać
transformację i ochronę klimatu.
– To dla nas ogromna szansa na uzyskanie szerokiego wsparcia unijnego, by
sprostać wyzwaniom społecznymi i ekonomicznymi w związku z transformacją
Europy w kierunku gospodarki zeroemisyjnej – mówi prezydent Anna Hetman. –
Lokalne społeczności muszą być włączone
w cały proces transformacji od początku
w celu przygotowania planów transfor-

macji i uwzględnienia ich w strategiach
energetycznych, klimatycznych i zrównoważonego rozwoju.
Miasto Jastrzębie-Zdrój podawane jest
jako przykład gminy górniczej, która musi
stawić czoła dużemu wyzwaniu jakie niesie ze sobą transformacja. Stąd obecność
prezydent Hetman w Brukseli, gdzie trwają gorące rozmowy o tym, jak ją przeprowadzać, by była jak najmniej odczuwalna
dla lokalnej społeczności. Dodajmy, że
wzięli w nich udział europarlamentarzyści,
m.in. Jerzy Buzek i Jan Olbrych.
– Mamy dziś na stole historyczny, pierwszy
instrument finansowy dla regionów, w których transformacja energetyczna, związana
z walką ze smogiem i zmianami klimatu,
stanowi szczególne wyzwanie. W Polsce to
przede wszystkim Śląsk i Zagłębie. To z myślą o mieszkańcach tych regionów, ponad 1,5
roku temu, wyszedłem z propozycją powołania nowego, odrębnego Funduszu. Cieszę
się, że udało się przekonać do niego najpierw
cały Parlament Europejski, a potem – Komisję Europejską – ocenił prof. Jerzy Buzek.

Anna Hetman jako przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych o możliwościach wsparcia transformacji przez
UE rozmawiała także z Fransem Timmermansem, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. zielonego ładu.
Jego zdaniem, ważne jest pokazanie,
że Unia ma świadomość, iż ta transformacja dla niektórych będzie większym
wyzwaniem niż dla innych. – Fundusz
Sprawiedliwej Transformacji musi być ukierunkowany na te kilka państw, dla których
ta transformacja nie jest sprawiedliwa,
które będą nią dotknięte dużo bardziej
niż inne. Musimy mieć pewność, że będzie
praca w tych regionach i że ludzie będą się
mogli do niej przeszkolić. Rynek tego nie
załatwi, do tego potrzebne są publiczne
pieniądze i tu właśnie zadziała Fundusz
Sprawiedliwej Transformacji – mówił
w czasie spotkania Frans Timmermans.
tekst: Izabela Grela

O KONSEKWENCJACH SPORNEGO PODATKU
Przedstawiciele świata nauki, samorządowcy i reprezentanci
strony rządowej debatowali nad tym, jak rozwiązać
problem podatku od wyrobisk górniczych. Seminarium
eksperckie zwołano z inicjatywy przewodniczącej zarządu
Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Anny Hetman,
w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich.
Niejasne definicje zawarte w przepisach podatkowych stały
się dla polskich gmin nie lada problemem. Samo JastrzębieZdrój po zmianie wykładni podatkowej musiało zwrócić
102 miliony złotych. Kwotę podatku, pobranego zgodnie
z wcześniejszymi przepisami, należało zwiększyć o karne
odsetki. Zmiana interpretacji przepisów pociągnęła za
fot. arch. UM

sobą brak w budżecie kolejnych 130 milionów. Dla gmin to
ogromne obciążenie. By sobie z nim poradzić, dwie z nich
musiały dokonać emisji obligacji, jedna – zaciągnęła kredyt.
Konsekwencje tego odczuwają również jastrzębianie. Wiele
spośród zaplanowanych inwestycji (w tym te związane
z budową dróg, oświetlenia ulicznego, żłobków i przedszkoli)
musiało zostać ograniczone lub odsunięte w czasie.
– Nie sposób zarządzać miastem bez stabilnego i przejrzystego
prawa. To musi być podstawa. Podczas spotkania mogliśmy
wspólnie z ekspertami zastanowić się, jak zmienić prawo,
by nie narażać w przyszłości polskich gmin na tak poważne
konsekwencje, jak te, z którymi musimy się teraz zmierzyć –
mówiła przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych,
Anna Hetman.
Historia sporu dotyczącego podatku od wyrobisk górniczych
sięga 2011 roku (w tym roku Trybunał Konstytucyjny
dokonał interpretacji, wyłączającej wyrobiska górnicze
z podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości).
Z konsekwencjami, związanymi ze zmieniającą się definicją
„budowli” w polskim prawie, gminy borykają się do dziś.
tekst: Barbara Englender
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NA OKRĄGŁO
WSPIERAMY
PRZEDSIĘBIORCÓW

fot. Barbara Englender

W Jastrzębiu-Zdroju właściciele małych firm mogą skorzystać
ze specjalnie stworzonego dla nich centrum biznesu.
Centrum „Biznes na okrągło”, ulokowane
w budynku dworca autobusowego na
ul. Sybiraków, umożliwia wynajęcie sali
konferencyjnej i biur. To oferta idealnie
dostosowana do indywidualnych potrzeb
małych
przedsiębiorców
opłaty
naliczane są tylko za wykorzystane
godziny. Centrum wyposażone zostało
w niezbędny sprzęt, a wynajmujący mogą
korzystać z szerokopasmowego Internetu
oraz aneksu kuchennego.

– Dzięki tej przestrzeni jastrzębianie mają
szansę, by rozwijać swoje firmy. Można
tu zarówno pracować indywidualnie,
jak i organizować spotkania biznesowe.
W dzisiejszych czasach i firmy, i pracownicy
często pracują na odległość. Tu jest wszystko,
czego mogą potrzebować – powiedziała
prezydent Anna Hetman.
W Centrum „Biznes na okrągło” można
znaleźć przestrzeń zarówno do spotkań
z klientami, jak i organizacji szkoleń czy
konferencji. – Przygotowując to miejsce,

Szukasz fryzjera, mechanika
samochodowego czy hydraulika?
Od teraz pomoże Ci w tym mapa
jastrzębskich rzemieślników

RZEMIEŚLNIK?
ZNAJDZIESZ GO
NA MAPIE
4

www.jastrzebie.pl

korzystaliśmy z podpowiedzi samych
zainteresowanych. Dzięki temu wiedzieliśmy
dokładnie,
jak
zagospodarować
tę
przestrzeń,
by
była
maksymalnie
funkcjonalna – powiedział zastępca
prezydenta, Roman Foksowicz.
Ceny wynajęcia sal zaczynają się już
od 2 złotych. Z zasadami działania
Centrum można zapoznać się na stronie
www.jastrzebie.pl
tekst: Izabela Grela

Mapa dostępna jest na stronie głównej miasta oraz pod
adresem: maparzemieslnikow.jastrzebie.pl Można na
niej znaleźć lokalizację interesującego nas zakładu wraz
z jego danymi teleadresowymi. Szukać możemy po branży lub po nazwie.
Jeśli sam jesteś rzemieślnikiem, możesz w prosty sposób
dodać informacje o swoim zakładzie - wystarczy przesłać
zgłoszenie na adres mailowy: inwestor@um.jastrzebie.pl.
Do kontaktu zapraszamy wszystkich chętnych rzemieślników, rękodzielników, czeladników i mistrzów działających na terenie naszego miasta. Przesłanie zgłoszenia
jest całkowicie bezpłatne!
To jednak nie wszystkie udogodnienia dla rzemieślników, działających w naszym mieście. Opłata za lokal
użytkowy wynajmowany na taką działalność wynosi
1 zł za m2/miesiąc. Lista lokali znajduje się na stronie
www.mzn.jastrzebie.pl
tekst: Barbara Englender

KOLEJ WRACA
DO JASTRZĘBIA!
40 minut do Katowic, 1 godzina do Krakowa, 2 i pół do
Warszawy. Połączenie kolejowe wraca do naszego miasta.
Nowa linia, oznaczona numerem 170, połączy Jastrzębie-Zdrój z Chybiem i czeskim
Bohuminem – jak informuje Spółka Centralny Punkt Komunikacyjny. Dzięki temu
jastrzębianie będą mogli błyskawicznie dostać się do Katowic oraz Ostravy (a stamtąd
do najważniejszych miast w Europie). Cała
trasa będzie liczyła sobie 34 km (z czego
29 po stronie Polski), a pociągi osiągną na
niej prędkość między 160 a 250 kilometrów
na godzinę. Według planów, pociągi z Jastrzębia-Zdroju będą odjeżdżać co godzinę.
– Niezmiernie się cieszę, że Jastrzębie-Zdrój
odzyska wreszcie połączenie kolejowe. To
ogromnie ważne dla rozwoju naszego miasta
– zarówno od strony gospodarki, jak i turystyki. Nasze wspólne starania przyniosły efekty
– mówiła prezydent Anna Hetman.
5 lutego podpisana została umowa między Ministerstwem Funduszy i Polityki
Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów
Transportowych oraz spółką Centralny Port

Komunikacyjny. Umożliwi ona stworzenie
dokumentacji przygotowawczej tej trasy.
Na ten cel przeznaczono 7 milionów złotych. O wadze tego projektu przekonywała
również strona rządowa. – Inwestycja ma
dwa wymiary: lokalny i międzynarodowy. Lokalny, ponieważ doprowadzi kolej do Jastrzębia-Zdroju, największego w Polsce i jednego
z największych miast UE bez dostępu do kolei
pasażerskiej. Międzynarodowy, bo odcinek ten
będzie częścią europejskiej trasy kolejowej
dużych prędkości łączącej Katowice i Ostrawę
– podsumowała projekt minister funduszy
i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

fot. Pixabay

Budowa linii 170 związana jest z powstawaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Informacje podawane przez Spółkę
Centralny Port Komunikacyjny można znaleźć na stronie www.cpk.pl.
tekst: Barbara Englender

OBRADOWAŁA
RADA
MIASTA

30 stycznia radni obradowali na pierwszej w tym roku sesji zwyczajnej. Podczas posiedzenia przegłosowanych
zostało kilkanaście uchwał. Akceptację
Rady zyskały uchwały w sprawach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy
ulicy Niepodległości i przy ulicy Libowiec. Wyrażono też zgodę na sprzedaż
w drodze przetargu prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej przy ul. Towarowej, jak i na nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
przy ul. Szybowej. W drodze stosownych
uchwał radni ustalili kryteria naboru
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
oraz kryteria naboru do klas pierwszych
szkół podstawowych. Określili także
warunki przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne
usługi opiekuńcze. Oprócz tego, podczas
styczniowej sesji przegłosowano zmiany w uchwale budżetowej i wieloletniej
prognozie finansowej.
tekst: Katarzyna Wołczańska
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„CHCIELIBYŚMY STWORZYĆ
MAŁE NIEBO NA ZIEMI”
10 specjalistycznych pracowni, a wśród
nich takie, które umożliwiają naukę codziennych czynności, wykonywanie prostych przedmiotów czy muzykoterapię.
Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął oficjalnie swoją działalność. – Dzisiejsze spotkanie to dowód na to, że warto być
zdeterminowanym i próbować do końca. Jesteśmy w znanym budynku, ale stworzonym
na nowo, kompleksowo zmodernizowanym,
na co czekaliśmy od wielu, wielu lat. Dzięki
staraniom szeregu różnych osób i organizacji,
udało nam się uzyskać zgodę i środki ze strony rządowej na utworzenie Środowiskowego
Domu Samopomocy. Trzykrotnie aplikowaliśmy o nie bezskutecznie, mimo bardzo wysokiej oceny wojewody, udało się dopiero za
czwartym razem – mówiła prezydent Anna
Hetman, przecinając wstęgę.
W Środowiskowym Domu Samopomocy,
który prowadzi w Jastrzębiu Stowarzyszenie Oligos, opiekę znalazły osoby dotknięte
zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Docelowo
będzie to 60 osób. W tej chwili na zajęcia
uczęszcza już 34 podopiecznych w wieku
od 18 do 70 lat. Rekrutacja prowadzona
jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Podopieczni ŚDS-u spędzają w placówce
6 godzin dziennie, między 6:30 a 15:30.
W tym czasie korzystają między innymi
z zajęć w pracowniach. Tematyka warsztatów jest dostosowywana do ich preferencji:
– Chcemy wychodzić naprzeciw zainteresowaniom i predyspozycjom naszych podopiecznych. Można powiedzieć, że nasze programy
są dla nich szyte na miarę – podkreślała
Daniela Salachna, kierownik jastrzębskiego
Środowiskowego Domu Samopomocy ze
Stowarzyszenia Oligos.
Dla uczestników zajęć przewidziane są
ciepłe posiłki. Co ważne, podopieczni ŚDS-u przygotowują je samodzielnie. – To
dla nas priorytet, aby to, czego będą się tutaj uczyć, potrafili przełożyć na codzienne
życie w domu (samodzielne bądź z rodzinami). Myślę, że dla nich to usamodzielnienie
będzie bardzo ważne. Cała nasza praca jest
nakierowana na wytworzenie maksymalnie
przyjaznej atmosfery. Chcielibyśmy stworzyć
tym ludziom takie małe niebo na ziemi – deklarowała Daniela Salachna.
Stowarzyszenie Oligos ma już doświadczenie w prowadzeniu Środowiskowego
Domu Samopomocy. Jego przedstawiciele
podkreślają, że wszystkie zajęcia prowa-

dzone są przez wykwalifikowanych pedagogów. Podopieczni ŚDS-u będą również
uczestniczyć w spotkaniach poza budynkiem. – Osoby niepełnosprawne były kiedyś tematem tabu. Gdy w rodzinie pojawiło
się dziecko niepełnosprawne, zamykano je
w domu. Te osoby prawie nie miały kontaktu
ze światem. A ten ośrodek pozwoli im wyjść
do ludzi, pójść do kina, restauracji czy sklepu.
Sam fakt, że będą spędzać czas z innymi osobami, jest dla nich niezmiernie ważny. Musimy pamiętać, że czy to osoba zdrowa, czy
niepełnosprawna, każdy potrzebuje integracji
z drugim człowiekiem – zaznaczała Daniela
Salachna ze Stowarzyszenia Oligos.
Środowiskowy Dom Samopomocy to jeden z elementów polityki miasta wobec
osób z niepełnosprawnością. – Wiemy
doskonale, że takie osoby potrzebują opieki
przez całe życie, permanentnej rehabilitacji.
W mieście działa już między innymi Przedszkole Specjalne, szkoły specjalne czy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Środowiskowy Dom
Samopomocy i planowana placówka całodobowa będą uzupełnieniem tej sieci – podkreślała prezydent Anna Hetman.
tekst i fotografia: Barbara Englender

Mamy dobre wiadomości! Budowa sali koncertowej
w Jastrzębiu-Zdroju będzie kontynuowana.

NOWA FIRMA DOKOŃCZY
SALĘ KONCERTOWĄ
Przetarg na dokończenie budowy
sali koncertowej w Jastrzębiu-Zdroju
wygrała firma Intravi Sp. z o.o. z Żywca.
11 lutego br. podpisana została umowa
z nowym wykonawcą inwestycji.
Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku
nieoczekiwanie z placu budowy zeszła
firma Mostostal Zabrze. A inwestor Ministerstwo Kultury, zmuszony został
do ogłoszenia kolejnego przetargu na
dokończenie inwestycji.
Zgodnie z zapisami umowy firma
Intravi ma na dniach rozpocząć roboty.
Planowany termin zakończenia budowy
przypada na luty 2021 roku. Koszt
inwestycji opiewa na 13.462.608 zł.

fot. arch. UM

Sala muzyczna będzie miała konstrukcję
żelbetową o bardzo ciekawej elewacji
- to element, który na pewno będzie ją
wyróżniał spośród innych podobnych.
Projekt zakłada wykonanie nowoczesnego
budynku, w którym znajdować się będzie
sala koncertowa z widownią dla 360 osób,
przestrzenią foyer, zapleczem dla artystów
i pomieszczeniami sanitarno-technicznymi.
tekst: Izabela Grela

TABLICE MIERZĄ PRĘDKOŚĆ
Na terenie naszego miasta zainstalowane zostały kolejne
tablice z wyświetlaczem prędkości RDW – 101. Ustawione
one zostały przy ulicach Ranoszka i Cieszyńskiej.
Tablice mają poprawić bezpieczeństwo zarówno
pieszych jak i zmotoryzowanych użytkowników dróg.
W sumie na ulicach Jastrzębia-Zdroju zamontowanych
jest już 11 takich urządzeń.
Elektroniczne tablice pokazują, z jaką prędkością jadą
samochody. Radar RDW-101 dokonuje takiego pomiaru
z dokładnością do 1 km/h. Jeśli kierowca nie przekracza
dozwolonej prędkości, wyświetla się komunikat:
„dziękuję”, natomiast jeśli jedzie za szybko pojawia się
napis: „zwolnij”. Komunikaty można modyfikować.
Przy ulicy Ranoszka tablica została zainstalowana
na wysokości budynku numer 123 z odczytem
dotyczącym pojazdów nadjeżdżających od ulicy
Piaskowej w kierunku gminy Gołkowice. Z kolei przy
ulicy Cieszyńskiej elektroniczna tablica ustawiona jest
na wysokości OWN z odczytem dotyczącym pojazdów
nadjeżdżających od strony ronda Sikorskiego w kierunku
ronda Ruptawskiego. Oba punkty wyposażone są we
własne, solarne źródła zasilania.
tekst: Katarzyna Wołczańska

fot. Łukasz Parylak

DROGI JUŻ GOTOWE

Kierowcy mogą już jeździć kolejnymi drogami na terenie byłej
KWK Moszczenica. Nowe odcinki ulicy Moszczenickiej i ulicy Towarowej zostały oddane do użytku.
Za ponad 3 mln zł wybudowano drogi, które prowadzą do terenów inwestycyjnych. Prace objęły m.in. wykonanie podbudowy, nawierzchni i utwardzenie poboczy, a także ułożenie przepustów, umocnienie skarp płytami ażurowymi w rejonie ronda
oraz ustawienie słupów oświetleniowych.
Zakończył się też remont ul. Grzybowej. Podczas trzeciego,
ostatniego etapu robót drogowcy przeprowadzili remont na
odcinku 355 m aż do granicy miasta z gminą Pawłowice. Koszt
prac wyniósł 521 tysięcy złotych.
tekst: Katarzyna Wołczańska
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POZYSKUJEMY
ENERGIĘ
Z ALTERNATYWNYCH
ŹRÓDEŁ!
Jastrzębie-Zdrój
to
jedno
z miast, które dofinansowują
urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Pompy
ciepła do wytwarzania ciepłej
wody użytkowej czy ogniwa
fotowoltaiczne – zakup takich
urządzeń został dofinansowany
przez nasze miasto. W tym roku
łączna kwota na to przeznaczona wyniosła 700 000 zł.
Naszym celem jest poprawa
jakości powietrza w mieście. –
Do 2027 roku planujemy zmniejszyć ilość niekorzystnych substancji w powietrzu. Dzięki temu
warunki życia mieszkańców się
polepszą – mówi Anna Hetman, Prezydent Miasta.
W 2019 roku w Jastrzębiu-Zdroju dofinansowano łącznie 222
urządzenia pozwalające na pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł. Wśród nich znalazło
się: 5 kolektorów słonecznych,
161 instalacji fotowoltaicznych,
24 pompy do ogrzewania budynków, 16 wentylacji mechanicznych z rekuperacją oraz 16
pomp do wytwarzania ciepłej
wody. Całkowite dofinansowanie urządzeń OZE w 2019 roku
wyniosło 1 591 132, 30 zł.
Dodatkowym projektem, który zakładał montaż instalacji
urządzeń wykorzystujących
odnawialne źródła energii
był program Subregionu Zachodniego „Łączymy z energią”. Skorzystał z niego między innymi Antoni Weissmann,
który zamontował na dachu
swojego domu ogniwa fotowoltaiczne: – Cieszę się, że bierzemy udział w projekcie, który
pomaga środowisku, a zarazem
jest realizowany w formule
grantowej – podkreślał.
tekst: Wiktoria Knesz

RODZINNE OGRODY
DZIAŁKOWE – JAK ZACHOWAĆ
BEZPIECZEŃSTWO?

Jak chronić przed pożarem budynki na
działkach? Taki był główny temat spotkania
zorganizowanego przez Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej.
Usytuowanie budynków, ich uwarunkowania techniczne, sposób zaopatrzenia
w wodę – to wszystko ma niebagatelną
rolę w przypadku zagrożenia pożarem.
Mogli się o tym przekonać mieszkańcy
Jastrzębia-Zdroju, którzy we wtorek, 5
lutego, przybyli do Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej. W siedzibie straży dyskutowano między innymi
o zabezpieczeniach operacyjnych (w tym
o rozpoznaniu zasobów ROD w naszym
mieście), planach zagospodarowania poszczególnych ogrodów, a także współpracy jednostek Państwowej Straży Pożarnej
z przedstawicielami ogrodów działkowych w czasie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych. Spotkaniu prze-

www.jastrzebie.pl

tekst i fotografia: Wiktoria Knesz

WYMIEŃ STARY KOCIOŁ
NA NOWY – SKORZYSTAJ
Z DOFINANSOWANIA
Według obowiązującej „uchwały antysmogowej” osoby, które używają starego
kotła na paliwo stałe, muszą go wymienić
na nowy, co najmniej 5. klasy albo zastosować inne źródło ciepła. Innym źródłem
może być: ciepło systemowe, gaz, pompa
ciepła, systemy ogrzewania elektrycznego.
Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą uzyskać na ten cel od 4.000,00 do 8.000,00
zł dofinansowania. W tym roku na dotacje
zabezpieczono w budżecie 2,5 mln złotych.
Do końca 2021 r. należy wymienić kotły
mające więcej niż 10 lat lub te, które nie
posiadają tabliczki znamionowej. Kotły
używane w okresie od 5 do 10 lat od daty
ich produkcji muszą zostać wymienione
do końca 2023 r., zaś te eksploatowane
w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji
do końca 2025 r. Ostatecznym terminem
wymiany kotłów, spełniających wymagania
w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3. lub 4. według normy PN-EN 303-5:2012 (głównej normy emisyjnej
dla domowych kotłów) jest koniec 2027 r.
Osoby zainteresowane dotacją zobowiązane
są złożyć pisemny wniosek. Wniosek można
osobiście odebrać w Wydziale Ochrony Śro-
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wodniczył bryg. Wojciech Piechaczek
Komendant Miejski PSP.

dowiska lub pobrać ze strony internetowej
www.bip.jastrzebie.pl, a następnie złożyć
w kancelarii Urzędu Miasta. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy mogą pozbyć się
starych, pozaklasowych kotłów węglowych
centralnego ogrzewania i zastąpić je energooszczędnymi kotłami opalanymi gazem,
olejem opałowym lub zasilanymi energią
elektryczną, ogrzewaniem elektrycznym
(podłogowym, ściennym, piecami akumulacyjnymi), kotłami opalanymi biomasą (słoma, odpady drzewne, itp.) lub kotłami węglowymi z automatycznym podajnikiem.
W 2019 roku w naszym mieście dofinansowano łącznie wymianę 342 kotłów.
Dzięki temu mieszkańcy miasta mogli
zakupić: 116 kotłów węglowych z automatycznym podajnikiem, 188 kotłów gazowych, 28 kotłów opalanych biomasą,
6 kotłów elektrycznych, 1 kocioł na olej
opałowy. W ramach projektu 3 budynki zostały podłączone do miejskiej sieci centralnego ogrzewania. Łączna kwota dotacji,
jaką przyznano na dofinansowanie kotłów
w 2019 roku wyniosła 1 597 853, 82 zł.
tekst: Wiktoria Knesz

AKCJA KARMNIK

Ptaki potrzebują naszej pomocy
zwłaszcza w czasie zimy.

fot. Łukasz Parylak

POMAGAMY
WAM BYĆ EKO!
Prawie 1000 toreb ekologicznych z hasłem promującym ważną postawę
„Bądź lepszy. Nie używaj plastiku” trafiło do rąk mieszkańców naszego miasta.
Akcja „Zamień foliówkę na ekoreklamówkę” prowadzona była w Jastrzębiu-Zdroju już trzykrotnie. I to nie koniec!
Kolejne planujemy w marcu. Informować będziemy o tym za pośrednictwem
miejskiej strony www.jastrzebie.pl oraz
naszego FB.
Warto pomyśleć o środowisku i zamienić zwykłą foliówkę na elegancką torbę
ekologiczną, która posłuży nam przez
wiele długich lat. Warto być eko!
tekst: Wiktoria Knesz

PRZYSTANKI SIĘ
ZAZIELENIŁY

Kiedy na ziemi leży śnieg, a zbiorniki wodne skute są lodem, ptakom trudno zdobyć
pożywienie. Już od pierwszych przymrozków można zacząć zostawiać dla nich
bardzo niewielkie porcje pokarmu, żeby
zwierzęta wiedziały gdzie szukać karmnika w przyszłości. Bardzo niekorzystne
jest jednak dokarmianie ptaków w innych
porach roku - zbyt wczesne dostarczanie
pokarmu powoduje zaburzenia instynktu
wędrownego - gatunki, które normalnie
migrują na południe mogą zostać w Polsce, nie są jednak przystosowane do poszukiwania pokarmu pod śniegiem.
Przedszkolaki i uczniowie młodszych klas
szkół podstawowych wraz z nauczycielami zadbają o to, żeby w karmniku nie
zabrakło pożywienia dla ptaków. W ramach prowadzonej akcji ekologicznej
,,Pomagamy ptakom przetrwać zimę’’
dzieci dowiedziały się, jak wygląda dokarmianie ptaków, po co wystawia się dla
nich karmniki, dlaczego warto im pomagać, i jak poprawnie to robić. Wszystkie
te działania uczą przedszkolaków i dzieci
odpowiedzialności oraz dbania o środowisko naturalne, uwrażliwiają na piękno
przyrody, a także dają satysfakcję i wiele
radości. Już w listopadzie przedszkolom
i szkołom rozdane zostały domki i karma
dla ptaków zamówione w ramach edukacji ekologicznej.
Jako zimowa karma dla ptaków najlepiej
sprawdzają się:
- mieszanki tłuszczowo-nasienne (np. kule

z łoju oraz nasion słonecznika, lnu, prosa itp.),
- nasiona oleiste, zwłaszcza słonecznik, len,
mak nasiona prosa, owsa, pestki owoców,
nasiona sałaty siewnej, kapusty polnej, rzepy, rozdrobnione nasiona dyni - zjadane
przez sikory, wróble, zięby, gile, grubodzioby,
- słonina, łój lub smalec - tylko niesolone i niewędzone - dla sikor, dzięciołów, kowalików,
- orzechy - dla sikor, dzięciołów, kowalików,
- jabłka, jarzębina, rodzynki - dla drozdowatych, jak kos i kwiczoł
Karmniki i karmę dla ptaków odebrało 14
szkół i przedszkoli. Mieszkańcy, którzy
każdego roku pomagają ptakom, również
otrzymali karmę oraz „Ptasie pyzy”. Miasto zakupiło 414 paczek karmy sypkiej
oraz 444 sztuki ptasich pyz.
tekst: Wiktoria Knesz

fot. Publiczne Przedszkole nr 6

17 donic z bluszczem postawiono przy
jastrzębskich wiatach przystankowych.
Dzięki nim ulice naszego miasta staną
się jeszcze bardziej zielone.
Zimą rośliny urozmaicą krajobraz, latem natomiast ściana bluszczu będzie
ocieniać wiaty przystankowe. – Bardzo
zależy mi na tym, by tworzyć w Jastrzębiu-Zdroju przestrzenie przyjazne dla
mieszkańców. Ta, wydawałoby się, niewielka zmiana to kolejny krok w kierunku
uczynienia Jastrzębia zielonym, ekologicznym miastem – powiedziała prezydent Anna Hetman.
Łączny koszt donic wraz ze stelażem,
ziemią i roślinami wyniósł 26 tys. zł.
tekst: Barbara Englender

fot. Izabela Grela
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Więcej informacji na www.jastrzebie.pl

MILIONY DLA SPORTU I KULTURY ROZDANE

Pewną tradycją stało się wsparcie udzielane przez miasto na rzecz sportu i kultury.
Zgodnie z zarządzeniem prezydent miasta Anny Hetman, na rzecz klubów sportowych
zostały przeznaczone środki w wysokości 2,68 mln złotych. Natomiast osoby
zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad
zabytkami mogły liczyć na stypendia z puli wynoszącej 40 tys. złotych

fot. arch. UM

Rozkład środków z przeznaczeniem na działalność sportową:

Rozdział środków z przeznaczeniem na działalność kulturalną:

Jastrzębski Klub Hokejowy GKS JASTRZĘBIE w celu przeprowadzenia szkoleń i udział w rozgrywkach PHL seniorów JKH GKS Jastrzębie - 610 000.00 zł.

Dr Piotr Siemko w celu przygotowania publikacji nieznanych lub
mało znanych grafik, zdjęć, pocztówek oraz obiektów architektonicznych z Jastrzębia - 10.000,00 zł.

Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A. z przeznaczeniem na
rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodników oraz uczestnictwo
w rozgrywkach krajowych i zagranicznych - 365 000.00 zł.

Witold Englender na przygotowanie, urządzenie i prowadzenie
wystaw w Galerii „Ciasna” - 10.000,00 zł.

Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie na rzecz wsparcia rozwoju seniorskiej siatkówki
- 90 000.00 zł.

Stanisław Jarczok z przeznaczeniem na organizację wernisażu
prac malarskich przedstawiających dorobek artysty oraz wykonanie obrazów okolicznościowych na pamiątkę ważnych wydarzeń
historycznych w Szerokiej - 5.000,00 zł.

Klub Sportowy „GKS 1962 Jastrzębie” S.A. na działalność klubu
w I lidze - 1 440 000.00 zł.

Franciszek Opyd na organizację cyklu spotkań z literaturą „Jastrzębianin dla jastrzębian”, publikację tomiku wierszy - 3.000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „GRANICA” RUPTAWA w celu podnoszenia kwalifikacji sportowych przez zawodników - 90 000.00 zł.

Robert Orzechowski na realizację i produkcję płyty muzycznej
wraz z książeczką podsumowującą 30 lat aktywności subkultury
hip-hop w Jastrzębiu-Zdroju - 10.000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Jastrzębie-Bzie na propagowanie i poprawę warunków rozgrywek piłki nożnej wśród mężczyzn
- 20 000.00 zł.
Ludowy Klub Sportowy „Żar” Szeroka w celu promowania zdrowego stylu życia wśród mężczyzn –15 000.00 zł.
Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego z przeznaczeniem na szkolenie i udział seniorów w rozgrywkach sportowych - 50 000.00 zł.

12

www.jastrzebie.pl

Ewelina Kuśka na przedsięwzięcie „W kręgu tradycji regionalnych” – zapoznanie najmłodszych mieszkańców z tradycjami regionalnymi, związanymi z życiem codziennym, oraz bajkami, które
występują jedynie na terenie Śląska - 2.000,00 zł.
tekst: Jacek Majewski

MŁODZI JASTRZĘBIANIE PODBIJAJĄ KOSMOS!
W tę grę grali już ambasadorzy i ministrowie. Nagradzano ją na Śląsku i…
w Tajlandii. W stworzonej przez uczniów
z Zespołu Szkół nr 6 grze „Solar System
Voyager” można wcielić się w rolę dyrektora agencji kosmicznej.
Maksymalnie 5 graczy, 5 agencji kosmicznych, 2 talie kart, wyjątkowa ruchoma plansza i niemal nieograniczone możliwości decyzji. Cel jest prosty:
uzbierać najwięcej punktów spośród
wszystkich graczy. Grę stworzyło troje
uczniów: Szymon Ryszkowski, Małgorzata Pluskota i Konrad Bednarek. Wszyscy uczęszczali do jednej klasy technikum, o profilu informatycznym.
Gra – choć jeszcze niewydana – została
przygotowana z ogromną dbałością o detale. Niektóre jej elementy (pionki rakiet)
drukowane będą na drukarce 3D. Prototyp
przyciąga jednak uwagę przede wszystkim
charakterystyczną planszą, składającą się
z ruchomych pierścieni. Jak przekonują
twórcy, pozwala to wiernie naśladować
sposób, w jaki w kosmosie działa grawitacja. – W każdej turze wykonujemy obrót
pierścieni, w wyniku czego symulujemy ruch
planet, odbywający się w ciągu trzech miesięcy. Wszystkie planety, planety karłowate,
księżyce oraz rakiety graczy poruszają się po
swoich orbitach dokładnie tak, jakby minęły
trzy miesiące. Im dalej od Słońca, tym mniejsza prędkość orbitalna. Taki sposób zasymulowania grawitacji nie tylko pozwala policzyć,
ile wynosi rok na danej planecie, ale również
wpływa na stopień trudności rozgrywki –
tłumaczy Szymon Ryszkowski, współtwórca gry.
fot. Łukasz Parylak

Ruchome pierścienie znacznie utrudniają
graczom wykonywanie zaplanowanych
akcji: poszczególne planety krążą wokół
Słońca, uciekając zawodnikom. To jednak
niejedyny element wiernie osadzający grę
w kosmicznych realiach: – Obydwie talie
kart, którymi operują gracze, wypełnione są
wydarzeniami, skorelowanymi z faktami,
dotyczącymi podboju kosmosu – podkreśla
Szymon Ryszkowski. W ten sposób gracze mimowolnie się uczą – Gra może być
wstępem do własnego zainteresowania kosmosem, samodzielnego szukania dalszych
informacji – mówi Małgorzata Pluskota.
Również wybór agencji nie jest przypadkowy – do każdej z nich przypisane są
szczególne umiejętności. Choć o powodzeniu misji decyduje najczęściej rzut kostką,
można pomóc swojemu szczęściu, rozwijając agencję z pomocą kart. W grze można przyjąć również rolę sabotażysty, który
będzie niweczył plany innych zawodników,
niszcząc rakiety. – W każdej grze będziemy
mieli inne priorytety, gdyż za każdym razem
układ planet będzie inny. Mamy również wiele kart osiągnięć, które wyznaczają cele danej
rozgrywki. Wszystko to sprawia, że gra nigdy
się nie powtórzy, a tym samym nigdy nie będzie nudno – wyjaśnia Szymon Ryszkowski.
Wtóruje mu Małgorzata Pluskota: – W grze
można próbować różnych taktyk: albo celować
w konkretne osiągnięcie, albo rozbudowywać
agencję, podążając którąś z wyznaczonych
przez nas ścieżek – tłumaczy.
Celem rozgrywki w „Solar System Voyager”
jest jednak przede wszystkim dobra zabawa. – W „Solar System Voyager” do samego
końca nie wiadomo, kto wygra. Nawet jeśli

fot. Barbara Englender

któryś z zawodników dojdzie do granicy 80
punktów, a tym samym zakończy rozgrywkę,
nie ma pewności, że zwycięży. Dopiero wówczas dolicza się punkty z kart osiągnięć, które
mogą zmienić ostateczny wynik. To sprawia,
że gra budzi ogromne emocje. – wyjaśnia
Szymon Ryszkowski.
Gra jeszcze przed wydaniem została zauważona i nagrodzona – między innymi
srebrnym medalem na międzynarodowych targach IPITEx 2019 w Tajlandii. To
właśnie w Bangkoku z Małgorzatą Pluskotą zagrał ambasador Polski w Tajlandii,
Waldemar Dubaniowski. Grę zaproszono
również na tegoroczną edycje „Planszówek w Spodku”, gdzie mogli przetestować
ją gracze z całej Polski.
tekst: Barbara Englender

BEZPIECZEŃSTWO BEZ GRANIC
Fotopułapki, przenośne kamery, a nawet
multimedialna laserowa strzelnica. Jednostki Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju, Karwinie, i Hawierzowie w ramach programu unijnego otrzymają specjalistyczny
sprzęt, który pozwoli jeszcze skuteczniej
dbać o bezpieczeństwo mieszkańców oraz
turystów na terenach przygranicznych.
„Bezpieczeństwo bez granic – projekt
współpracy straży miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” to program, który będzie realizowany przez cały
2020 rok. W jego ramach jastrzębska Straż
Miejska zakupi tak zwane kamery nasob-

ne, które umożliwią funkcjonariuszom
automatyczne rejestrowanie przebiegu interwencji oraz kamerę przenośną. Do Karwiny powędruje zestaw fotopułapek, który
pozwoli przeciwdziałać powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci. W Hawierzowie natomiast powstanie specjalna multimedialna strzelnica treningowa. W ramach
projektu strażnicy miejscy odbędą również
dwumodułowe warsztaty – częściowo
będą one prowadzone właśnie na strzelnicy, pozostałe zajęcia mają na celu umożliwić im jak najlepsze wykorzystanie zakupionego sprzętu.
tekst: Barbara Englender

Projekt pn. „BEZPIECZEŃSTWO BEZ GRANIC” nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013 dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska
i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Z „KORFANTYM” NA SZCZYTY GÓRSKIE

fot. arch. Jastrzębski Klub Wysokogórski

Jastrzębski Klub Wysokogórski objął
patronatem Zespół Szkół Nr 2 im Wojciecha Korfantego. Uczniowie otrzymają
możliwość wzięcia udziału w ciekawych
zajęciach. Być może będzie to początkiem nowej pasji.
Klasa pożarnictwa z elementami ratownictwa górskiego ZS Nr 2 im. Wojciecha
Korfantego została objęta patronatem
przez Jastrzębski Klub Wysokogórski.
Uczniowie oraz zaproszeni goście wzięli udział w prelekcji, podczas której Dariusz Mildner, prezes klubu, opowiedział
o wyprawie na Chan Tengri. To siedmiotysięcznik uważany za bardzo trudną
technicznie górę.
Dlaczego „Korfanty” postawił na współpracę z Klubem Wysokogórskim?
– Jastrzębski Klub Wysokogórski jest znany
w całej Polsce z tego, że podejmuje trudne wyzwania zdobywając najwyższe góry
świata. Chodzi nam o zaszczepienie wśród
młodzieży pasji, zainteresowania, pokazania,
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że można ciekawie spędzać wolny czas, niekoniecznie przed telewizorem, ekranem monitora czy smartfona – podkreśla dyrektor
„Korfantego” Ewa Mentel.

Współpraca klubu z ZS2 to nie tylko nauka przedmiotów ogólnokształcących, jak
w tradycyjnym liceum, ale też rozwijanie
swoich pasji, rozbudzanie nowych.

Czego będą mogli nauczyć się uczniowie
klasy pożarnictwa z elementami ratownictwa górskiego?

– O Klubie Wysokogórskim słyszałem już
wcześniej, ale dopiero teraz mogłem bezpośrednio spotkać się z jego przedstawicielem. Opowieść o wyprawie na Chan Tengri
była ciekawa. To nie to samo, co dowiedzieć się o niej z drugiej ręki – mówił jeden
z uczniów szkoły podstawowej, który odwiedził „Korfantego”.

– W tego typu klasie dużą rolę odgrywa
ratownictwo medyczne. W górach ma ono
nieco inną specyfikę. Podejmując wyprawy
na ośmiotysięczniki czy w ogóle w góry,
koniecznie trzeba zaznajomić się z tym, jak
działa nasz organizm, jak zachowywać się
w określonych sytuacjach. Przewidujemy
też zajęcia na ściance wspinaczkowej. Poza
tym, a może przede wszystkim chodzi o zaszczepienie uczniom pasji poznawania gór
– mówił Dariusz Mildner, prezes Klubu
Wysokogórskiego Jastrzębie.

Współpraca „Korfantego” z Klubem Wysokogórskim pokazuje, że szkoła to miejsce,
gdzie rodzą się zainteresowania. Miejsce,
skąd wyrusza się na szlak i zdobywa najbardziej wymagające szczyty i te w górach, i te na życiowej drodze.
tekst: Katarzyna Barczyńska

fot. arch. Jastrzębski Klub Wysokogórski

SZKOŁY ZYSKAŁY
NOWOCZESNE PRACOWNIE
Nowoczesnymi, w pełni wyposażonymi
pracowniami zawodowymi mogą się pochwalić Zespoły Szkół nr 2, 6 i 9. Powstały
one w ramach realizacji projektu „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu-Zdroju
2”, na który nasze miasto pozyskało ponad 750 tys. zł unijnego dofinansowania.
– Projekt był odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie szkół oraz pracodawców na
wysoką jakość kształcenia i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Dzięki niemu udało
się zakupić nowoczesny sprzęt dla pracowni
w jastrzębskich placówkach oświatowych,
kształcących w zawodach technicznych –
wyjaśnia Anna Hetman, prezydent miasta.
W Zespole Szkół nr 2 do pracowni przygotowujących do zawodu kucharz / technik żywienia i usług gastronomicznych
zakupiono m.in. zmywarkę do naczyń,
piece konwekcyjno-parowy oraz do gotowania sous vide, a także szafę chłodniczą, bemar stacjonarny i witrynę do
ciast z chłodziarką. Pracownia dla zawodu technik logistyk doposażona została
w 15 zestawów komputerowych oraz
dwie drukarki laserowe ze skanerem
i kopiarką A4, natomiast pracownia dla
zawodu technik ekonomista w 25 zestawów komputerowych oraz drukarkę ze
skanerem i kopiarką A4.

W Zespole Szkół nr 6 doposażono pracownie do nauki zawodów technik analityk i technik mechatronik. Pierwsza
z nich została wyremontowana i zyskała
spektrofotometr, polarymetr, konduktometr i aparat do pomiaru temperatury
topnienia. Do drugiej zakupiono Program
FluidSim5 – Pneumatyka oraz Elektrotechnika i elektronika, sześć stanowisk
pomiarowo-montażowych i 12 zestawów komputerowych.
W Zespole Szkół nr 9 doposażono pracownię do nauki zawodu kucharz/piekarz.
Tutaj uczniowie mogą doskonalić swoje
umiejętności wykorzystując przy tym nowoczesne sprzęty, takie jak: piec konwekcyjno-parowy, mobilny barek sałatkowy,
chłodziarkę z zamrażarką, kuchenkę elektryczną sześciopalnikową z piekarnikiem,
robot wielofunkcyjny, piec piekarniczy czy
komorę rozrostową.
Projekt był zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałania 12.2.2
Infrastruktura kształcenia zawodowego
– RIT Subregionu Zachodniego. Całkowita
projektu wyniosła 884 903,13 zł.
tekst: Katarzyna Wołczańska

WIĘCEJ PIENIĘDZY NA POMYSŁY MIESZKAŃCÓW
Znana jest już kwota, jaka zostanie
przeznaczona na realizacje projektów
w ramach Budżetu Obywatelskiego
w 2021 roku. Tym razem mieszkańcy
mają do dyspozycji 2 285 800 zł.

tylko jeden wniosek w danym roku
budżetowym. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych dopuszcza
się realizację zadania w ciągu kolejnych dwóch lat budżetowych.

Pieniądze na realizację zadań zostały
podzielone na 21 jednostek pomocniczych w ten sposób, że 30% kwoty bazowej otrzymała każda z nich w takiej
samej wysokości, 35% proporcjonalnie
do jej obszaru i kolejne 35% proporcjonalnie do liczby jej mieszkańców.

Formularz zgłoszenia projektu zadania do realizacji w ramach budżetu
obywatelskiego można znaleźć na
www.jastrzebie.pl. Wersja papierowa
formularza dostępna będzie na sali
obsługi interesanta Urzędu Miasta.

Projekt zadania może zgłosić każdy
mieszkaniec, który w danym roku
kalendarzowym kończy co najmniej
16 lat. Propozycja nie musi być poparta podpisami jej zwolenników.
Jedyny podpis pod wnioskiem składa sam wnioskodawca. Istotne jest,
że jeden mieszkaniec może złożyć

Wypełnione wnioski można składać
od 1 marca do 15 kwietnia br.:
- listownie na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego
60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Budżet Obywatelski”,
- osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta, pokój 020A oraz w siedzibach zarządów osiedli i sołtysów,

- elektronicznie na adres:
budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl,
w formie zeskanowanego formularza.
Lista propozycji zadań zweryfikowanych pozytywnie zostanie podana
do publicznej wiadomości na stronie
www.jastrzebie.pl, na tablicy ogłoszeń
urzędu oraz przekazana zarządom
osiedli i sołtysom do 22 maja.
W przypadku przekroczenia kwoty będącej do dyspozycji jednostki, na zebraniu otwartym z mieszkańcami osiedla lub zebraniu wiejskim odbędzie się
głosowanie. W przypadku, gdy łączna
wartość szacunkowa wszystkich zgłoszonych z danej jednostki pomocniczej
propozycji zadań nie przekroczy przyznanej kwoty, głosowania mieszkańców nie przeprowadza się.
tekst: Patrycja Matacz
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RUBRYKA
POETYCKA

AKTYWNY SENIOR
ZAPRASZA
Marzec
6-9.03 - Cztery dni w Zakopanem z termami, kabaret kapela,
cena ok. 600 zł

2020 rok w rubryce poetyckiej rozpoczynamy wierszem, który autor, Maksymilian Henryk Lipus, poświęcił
mieszkankom Moszczenicy-Piasków.

14.03 - Gliwice, komedia obyczajowa „Plotka”, cena ok. 65 zł,
I rzędy

Maksymilian Henryk Lipus

11-24.04 - Jarosławiec, Święta, wyjazd 10.04 w tym 40 zabiegów, 2 pikniki, wieczór kapitański, dojazd, ubezpieczenie, opłata
klimatyczna, cena 2 100 zł

Dwie chryzantemy

Kwiecień

Maj

Siadały na drewnianych schodkach
ażurowej werandy
jak dwie żółte chryzantemy
zerwane i wetknięte
w nagrobny wazon,
milczące lecz wciąż żywe.
W promieniach słońca
zmieniały barwę,
jakby motyl na nie strzepnął
ze skrzydeł trochę czerwieni.
Ożywiały się posilone nektarem.

1,2,3,4.05 - Zakopane z termami, kapelą i kabaretem, cena ok.
600zł

–
Popatrz! Żyjemy. Czy to nie piękne?
Idzie ten sam chłopiec. Poznajesz go?
–
Tak, poznaję. Pozdrowił nas. Pamiętasz?
–
I życzył zdrowia.
–
Czy on jest lekarzem?
–
Chyba tak.
–
Uzdrowił nas jego uśmiech.

10,11,12.07 - Licheń i inne sanktuaria, cena ok. 220 zł

Nie ma już ażurowej werandy,
nie ma schodków i dwu chryzantem.
Tylko motyl przyfrunął
taki sam jak dawniej.
Strzepnął trochę czerwieni na bruk,
ale bruk nie ożył.
Był nadal szary, brudny.
Poświęcony pamięci mieszkanek Moszczenicy-Piasków.
Maksymilian Henryk Lipus urodził się w 1945 roku
w Moszczenicy, obecnie Jastrzębie-Zdrój. Absolwent LO
i PSG. Pracował w kopalni „Moszczenica” i od lipca 1969
„Zofiówka”, oddanej do eksploatacji 4 grudnia 1969 r. Od
1991 roku emeryt. Należał do koła RSTK grupy „Sokół”
przy kopalni Zofiówka, stowarzyszenia pszczyńskich
pasjonatów „Zdrzadełko” przy MOK w Pszczynie, także
do RSTK przy MOK w Jastrzębiu-Zdroju (Wielkopolska),
potem RSTK bez MOK-u i wreszcie do TMZJ ul. Witczaka.
Zamiłowania: malarstwo, regionalizm (gwara).

26.05 - (Dzień Matki) Matki Boskiej Częstochowskiej, Ojciec Pio,
Leśniów Gidle, cena 150 zł
Czerwiec
6-19.06 - Jarosławiec „Arka” w tym 40 zabiegów, 2 pikniki, wieczór kapitański, dojazd, ubezpieczenie, opłata klimatyczna, cena
2 100 zł, wyj. 5.06 godz. 8:00
27.06-5.07 - Mazury, najdłuższe dni, piękne zachody słońca,
Pisz, Ruciane i Nida, Augustów, Mikołajki, Św. Lipka + obiad,
ognisko, ok. 1250 zł
Lipiec
18-31.07 - Jarosławiec „Arka” w tym 40 zabiegów, 2 pikniki,
wieczór kapitański, dojazd, ubezpieczenie, opłata klimatyczna,
cena 2 100 zł
Sierpień
2.08 - Tydzień kultury Beskidzkiej z obiadem + zwiedzanie okolic – cena ok. 100 zł
13,14,15,16.08 - Warszawa, Niepokalanów, Żelazowa wola,
Wilanów, 3 posiłki, hotel, ok. 700 zł
22.08 - Wadowice + Kraków, Świątynia Opatrzności Bożej +
obiad, ok. 170 zł
Wrzesień
29.08-11.09 - Jarosławiec „Arka” w tym 40 zabiegów, 2 pikniki,
wieczór kapitański, dojazd, ubezpieczenie, opłata klimatyczna,
cena 2 100 zł, 28.08 wyjazd godz. 8:00
24,25,26,27,28.09 - Góry Świętokrzyskie, Kałków, Sandomierz,
cena ok. 850zł
Październik
9,10,11,12,13.10 - Bieszczady (Polskie La Salette – Sanktuarium, Ustrzyki, Polańczyk, Krosno, Solina), cena ok 1 150 zł
Grudzień
20-28.12 - Święta w Zakopanem
ZAPRASZA AKTYWNY SENIOR
Czwartek 17:00-18:00
ul. Wrzosowa12a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 471 95 55
Telefon Prezesa Lucyna Maryniak
(dzwonić po 18.00) 535-997-170, 32 471 20 71
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KLUB SENIORA ZACHĘCA DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
Klub seniora zaprasza do skorzystania z zajęć.
W harmonogramie między innymi: warsztaty z rękodzieła,
gimnastyka ogólnousprawniająca, a także atrakcje muzyczne.
Zajęcia stałe dla Seniorów:
Zajęcia z rękodzieła - poniedziałek i piątek w godzinach od 15:00 do 18:00
Gimnastyka ogólnousprawniająca - poniedziałek i środa o godzinie 15:30
Chi Kung (prozdrowotne ćwiczenia profilaktyczne) - czwartek od 13:30 do 14:30
Muzyczne piątki (śpiew i taniec) - piątek od godziny 13:30 do 16:00 śpiew,
od 16:00 taniec
Harmonogram na luty:
05.02.2020r., godzina 16:30 WIECZÓR AUTORSKI – Franciszek Opyd
07.02.2020r., godzina 17:00 BAL PRZEBIERAŃCÓW
12.02.2020r., godzina 16:00 Zespół Szkół Handlowych imienia Sybiraków
przedstawi opowiadanie o zesłaniu Polaków na Syberię w latach 19401946. SPOTKANIE Z SYBIRAKAMI
20.02.2020r., godzina 14:00 OTWARTA SZAFA (wymiana ubrań)
27.02.2020r., godzina 16:00 POKAZ KOSMETYKÓW
i środków czystości firmy Faberlic

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Jastrzębiu-Zdroju wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektów zmian planów jak niżej:

fot. Łukasz Parylak

INFORMACJA
Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
Karty PSZOK dla właścicieli domów
jednorodzinnych można odbierać
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Więcej informacji na stronie
www.jastrzebie.pl – zakładka
„gospodarka odpadami”.

w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
jednostki Centrum o symbolu roboczym C83, odstąpiono od sporządzania Prognozy Oddziaływania na Środowisko na podstawie Zgody PPIS w Wodzisławiu
Śląskim o znaku NS/NZ-522-80-3282/19 z dnia 16.07.2019r. oraz Uzgodnienia RDOŚ w Katowicach o znaku WOOŚ.410.280.2019.PB z dnia 17.07.2019 r.
W załączeniu orientacyjne lokalizacje obszarów objętych zmianami planów.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu-Zdroju.
2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu-Zdroju.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 9 marca 2020 r. do 7 kwietnia 2020 r.
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury, Al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój nr 353B w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - środa od
7.30 - 15.30, czwartek od 7.30 - 17.00, piątek od 7.30 - 14.00 oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
pod adresem: bip.jastrzebie.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planach odbędzie się
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, w sali nr 130A w dniu 16 marca 2020 r.:
plan M51 - godz. 9.00, plan C83 - godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
uwagi do wyłożonego projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto
kwestionuje jego ustalenia, w terminie do dnia 24 kwietnia 2020 r. Uwagi
należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój - osobiście, ustnie do protokołu, drogą
pocztową lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl.
Uwagi należy kierować do: Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, winny one zawierać: imię, nazwisko lub nazwę składającego, jego adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy i przedmiot uwagi.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału
społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko skutków realizacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym
M51 w Jastrzębiu-Zdroju z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. Uwagi i wnioski
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ZENIT KAZAŃ POKONANY…
DWUKROTNIE!

fot. Żaklin Chełstowska

Pierwsze miejsce w grupie i awans
do ósemki fazy play-off. Tak
w skrócie można podsumować występ siatkarzy Jastrzębskiego Węgla w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

BĘDZIN NA
DOBRY POCZĄTEK

Wydawać się mogło, że sensacyjne zwycięstwo z sześciokrotnym
triumfatorem Ligi Mistrzów na jego

Jastrzębski Klub Kyokushin Karate
Kumite udanie rozpoczął nowy sezon.
Podopieczni Shihana Janusza Piórkowskiego wzięli udział w trzecim Turnieju
Karate Kyokushin pod patronatem Prezydenta Miasta Będzina. 12 startujących zawodników przywiozło 9 medali.
Złote krążki zdobyły: w kategorii kata
Justyna Brzuska i w kategorii kumite
Nadia Kamińska. Srebrne medale zawisły na szyjach Natalii Skórzańskiej
(kumite), Mateusza Skórzańskiego
(kumite), Marty Nalewajek (kata) oraz
debiutującego Szymona Ozimka (kumite). Na najniższym stopniu podium
stawali Kacper Niemirowski (kata) oraz
Marta Nalewajek (tym razem w kumite).
W zawodach rywalizowało 228 karateków z 23 klubów.

własnym terenie to najlepsze, co
mogło się wydarzyć. Jednak jeszcze lepiej smakowała wygrana za
trzy punkty z Zenitem Kazań przed
własną publicznością. Tym samym
Jastrzębski Węgiel zapewnił sobie
miejsce w ćwierćfinale CEV Champions League.
tekst: Łukasz Parylak

fot. Arkadiusz Kogut

tekst: Łukasz Parylak

HOKEIŚCI Z NAGRODAMI
Prezydent miasta Anna Hetman zarządzeniem z 21 stycznia postanowiła wyróżnić zawodników JKH GKS
Jastrzębie. Nagrody przyznawane są
za osiągnięte wyniki sportowe. To
samo dotyczy trenerów prowadzących szkolenie sportowców, którzy
osiągnięcia uzyskali. Drużyna pod wo-

NAJLEPSI MŁODZI
SZACHIŚCI
Dariusz Czarnota ze Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Bartosz Bała ze Szkoły
Podstawowej nr 6 zostali zwycięzcami
IX Noworocznego Turnieju Szachowego.
74 uczniów z dziesięciu szkół podstawowych rywalizowało w dwudniowym turniej. W klasyfikacji drużynowej
zwyciężyły Szkoła Podstawowa nr 10
i Szkoła Podstawowa nr 17.
W pierwszym dniu turnieju, gdzie rywalizowali uczniowie klas młodszych naj-
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dzą Roberta Kalabera drugi raz z rzędu
sięgnęła po Puchar Polski. Pod koniec
ubiegłego roku nasi hokeiści pokonali
w finale turnieju Unię Oświęcim. – Chyba nie ma jastrzębianina, który na wieść
o ogromnym sukcesie JKH GKS Jastrzębie
nie poczuł dumy. Emocje, towarzyszące
nam podczas finału Pucharu Polski bę-

lepszy okazał się Dariusz Czarnota broniąc tytułu sprzed roku, wyprzedzając
Kajetana Bryłę (SP10) i Stanisława Zieburę (SP5). O zwycięstwie zadecydowała ostatnia runda, w której Dariusz i Kajetan stoczyli między sobą pojedynek.
W drugim dniu rywalizacja toczyła się
między rocznikami 2009-2005. Po
sześciu rundach najlepszy okazał się
Bartosz Bała z SP6, drugie miejsce
przypadło Karolowi Stronczek, a na
trzeciej pozycji sklasyfikowany został
Olivier Stachurski.
Turniej został rozegrany w formule 6
rund po 10 minut na zawodnika – gra
z zegarem szachowym. Uczniowie ry-

dziemy pamiętać jeszcze długo – swoje
zarządzenie skomentowała prezydent
Anna Hetman.
Dlatego nie może dziwić najwyższa
możliwa do przyznania pula, która wynosi 77,5 tys. złotych, co daje po 2,5
tys. zł „na głowę”.
tekst: Łukasz Parylak

walizowali w klasyfikacji indywidualnej,
natomiast do klasyfikacji zespołowej
wliczano dwa najlepsze wyniki, gdzie
przy równej liczbie punktów dodawano
wynik trzeciego gracza z drużyny.
tekst: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Jastrzębiu-Zdroju

fot. arch. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Jastrzębiu-Zdroju
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2021

1.03-15.04

Zgłaszanie projektów zadań /
składanie wniosków

TWÓJ GŁOS JEST WAŻNY!

WYSTARCZY, ŻE:

DO 30.04

Ocena formalna wniosków /
ocena merytoryczna wniosków
przez odpowiednie komórki
Urzędu Miasta

DO 10.05

Ocena merytoryczna projektów
zadań / przekazanie ich
do zaopiniowania

DO 15.05

Opiniowanie projektów zadań

DO 22.05

Ogłoszenie listy projektów zadań
zweryfikowanych pozytywnie

DO 30.06

Głosowania mieszkańców
na wybrane projekty podczas
spotkań otwartych

1/ W roku 2020 kończysz przynajmniej 16 lat
2/ Chcesz zmienić na lepsze swoje osiedle /
sołectwo
3/ Masz na to ciekawy pomysł
4/ I przekonasz do niego innych mieszkańców
ZŁÓŻ WNIOSEK DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

PAMIĘTAJ, ŻE:

1/ Na wniosku wystarczy tylko Twój podpis
2/ Możesz złożyć tylko jeden wniosek
3/ Zadanie musi być zrealizowane w ciągu
jednego roku kalendarzowego (dopuszcza się,
aby zadania inwestycyjne były realizowane
w ciągu kolejnych dwóch lat budżetowych)
4/ Inwestycja musi dotyczyć terenu
miejskiego

DO 15.07

Ogłoszenie listy zadań
zakwalifikowanych do realizacji
w roku 2021

5/ Wydarzenie musi odbyć się na terenie
osiedla / sołectwa

DO DYSPOZYCJI JEST

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
UCHWAŁA W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
NR III.20.2019

2.285.800,00 ZŁ
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