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To moment, w którym musi-
my być odpowiedzialni i soli-
darni, kiedy – myśląc o swoim 
zdrowiu i bezpieczeństwie – 
powinniśmy także pomagać 
innym. Najlepsze, co teraz 
możemy zrobić, to zachować 
zdrowy rozsądek i ściśle prze-
strzegać zaleceń i procedur.

Prezydent Miasta Anna Hetman

więcej na temat koronawirusa na stronach: 
2 oraz 10-11
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Jastrzębianie,
w naszym mieście do chwili obecnej 
nie zanotowano żadnego przypadku 
zarażenia koronawirusem, ale mając 
na uwadze informacje przekazywane 
przez Głównego Inspektora Sanitar-
nego wierzę, że profilaktyka i prewen-
cja w sytuacji, gdy coraz realniejsze 
staje się zarażenie wirusem jest naj-
lepszym rozwiązaniem.

Duże skupiska ludzi to środowisko po-
tencjalnie sprzyjające rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa i innych wirusów prze-
noszonych drogą kropelkową.  W związ-
ku z tym podjęłam decyzję o wstrzyma-
niu organizacji imprez z udziałem dużych 
grup mieszkańców.

Do 15 kwietnia odwołuję wszystkie 
wydarzenia organizowane przez miasto 
oraz podległe instytucje.

Apeluję także do organizatorów innych 
wydarzeń na terenie miasta z zapla-
nowaną dużą liczbą uczestników o ich 
przełożenie na późniejszy termin.

Zgodnie z zaleceniami rządu zamykamy 
szkoły, przedszkola i żłobki. Ten czas 
uczniowie powinni spędzić w domach. 
I nie traktować go jak wakacje.

Sytuacja jest poważna i wierzę, że tak 
do niej podejdziemy wszyscy. Bądźmy 
odpowiedzialni i zadbajmy o swoje zdro-
wie. Nie gromadźmy się w miejscach pu-
blicznych bez potrzeby. Jeśli to możliwe, 

załatwiajmy sprawy drogą elektroniczną 
lub telefoniczną.

Nie zapominajmy o naszych sąsiadach, 
osobach starszych, którzy być może 
będą potrzebowali naszego wsparcia.

W tych wszystkich działaniach nie cho-
dzi o panikę, ale o ostrożność. Lepiej 
zapobiegać, niż leczyć. Niezbędne jest 
przestrzeganie zasad higieny w tym: 
częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli 
nie ma takiej możliwości, np. podczas 
podróży, ich dezynfekcja środkiem na 
bazie alkoholu.

Szanowni Państwo,

jeśli macie objawy infekcji bez duszności 
czyli: gorączkę, kaszel i katar - pozostań-
cie w domu do wyzdrowienia. Jeśli macie 
objawy infekcji i mieliście kontakt z oso-
bami z zagrożonych regionów, skontak-
tujcie się telefonicznie :

• z Powiatową Stacją Sanitarno-Epide-
miologiczną w Wodzisławiu Śląskim - 
tel. 601 499 841

• lub ze swoim lekarzem rodzinnym.

Apeluję o racjonalne i odpowiedzialne 
zachowanie oraz stosowanie się do reko-
mendacji służb sanitarnych i profesjonali-
stów medycznych.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Szanowni Państwo,
w związku z występującym zagrożeniem 
zakażenia koronawirusem, zwracamy się 
z apelem, szczególnie do osób starszych 
i obciążonych chorobami.

Zachęcamy Państwa do korzystania z sy-
temu teleporady i e-recepty. Prosimy, aby 
w sprawach dotyczących wypisania re-
cepty na leki, dzwonić do swojego lekarza 
rodzinnego i składać zamówienie na re-
ceptę. Recepty będą mogły odebrać z re-
jestracji osoby upoważnione. Istnieje też 
możliwość otrzymania wiadomości SMS 
z kodem, na podstawie którego apteka 
sprzeda leki zażywane na stałe.  

Można również korzystać z porady tele-
fonicznej, aby maksymalnie ograniczyć 
wizyty w przychodniach. Prosimy, aby 
w związku z panującym zagrożeniem do 
minimum ograniczyć wizyty w przychod-
niach zdrowia.

Lekarze Niepublicznych  
Zakładów Opieki Zdrowotnej

Więcej informacji na 
temat koronawirusa 

znajdą Państwo 
na stronach 10-11 

aktualnego wydania 
„Jastrzębia”
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Władze Jastrzębia-Zdroju 28 lutego spotkały się z Marcinem 
Horałą, wiceministrem infrastruktury i pełnomocnikiem rządu  
ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

KOLEJ TAK, ALE NIE KOSZTEM MIESZKAŃCÓW

Jak zaznaczył wiceminister, Jastrzębie-
-Zdrój to największe z polskich miast bez 
połączenia kolejowego i jedno z pierw-
szych, które mają połączyć z siecią kole-
jową nowe odcinki linii dużych prędkości.

– To jest pierwszy dodatkowy etap konsulta-
cji – podkreślił na spotkaniu Marcin Horała, 
wiceminister infrastruktury i pełnomocnik 
rządu ds. CPK. – Ostatecznie może zdarzyć 
się, że zostanie wybrany jeden z proponowa-
nych przebiegów, albo jakiś nowy. Chcemy 
teraz przekonsultować to z mieszkańcami, 
aby później, kiedy ruszy już właściwy etap 
inwestycyjny, w pogłębionych, właściwych 
konsultacjach mieć rozpoznane najważniej-
sze kolizje, konflikty – wyjaśnił.

Zgodnie z Programem kolejowym CPK w kie-
runku woj. śląskiego wiedzie tzw. szprycha 
numer 7: CPK - Centralna Magistrala Kolejo-
wa (CMK) - Węzeł Małopolsko-Śląski (WMŚ) 
- Jastrzębie-Zdrój - granica państwa.

Władze Jastrzębia-Zdroju stoją na stano-
wisku, że zaproponowany przez Centralny 
Port Komunikacyjny komponent kolejowy 
związany z powstaniem w Polsce lotniska 
centralnego jest programem potrzebnym 
zarówno dla rozwoju regionalnego, jak 
i strategii ogólnokrajowej. – Odtworzenie 
połączenia kolejowego pomiędzy Jastrzę-
biem-Zdrojem, a stolicą województwa i resz-
tą kraju zapewni pełny i zrównoważony roz-
wój miasta pod względem komunikacyjnym, 
społecznym i gospodarczym – argumentuje 
prezydent Anna Hetman.

Przywrócenie połączenia kolejowego 
z Aglomeracją Śląską jest jednym z pro-
gramów strategicznych miasta Jastrzę-
bie-Zdrój uwzględnionym w Strategii Roz-
woju Miasta do roku 2020, a plany jego 
przywrócenia są efektem wieloletnich 
prac, działań i współpracy przedstawicieli 
jastrzębskiego Samorządu na wszystkich 
jego szczeblach.

Spośród trzech propozycji CPK władze 
miasta rekomendują przebieg linii kolejo-

wej Nr 170 po śladzie starej linii Nr 159 od 
Pawłowic do Jastrzębia-Zdroju do granic 
miasta, wzdłuż Autostrady A1 do póź-
niejszych uzgodnień z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad. Uchwałę in-
tencyjną w tej sprawie podjęli 27 lutego 
jednogłośnie jastrzębscy radni. – Niniej-
sza rekomendacja zapewni optymalny pod 
względem kosztowym, logistycznym, spo-
łecznym i komunikacyjnym przebieg trasy 
kolejowej nr 170 w Jastrzębiu-Zdroju, mini-
malizując tym samym możliwe negatywne 
konsekwencje dla mieszkańców, przedsię-
biorców i innych podmiotów realizujących 
swoje inwestycje i zadania na trasie zapro-
ponowanego przez CPK odtwarzanego połą-
czenia kolejowego – mówi Anna Hetman.

I dodaje, że w tej sytuacji istnieje koniecz-
ność dalszych szerokich konsultacji pro-
wadzonych przez podmiot odpowiedzial-
ny za powstanie połączenia kolejowego 
w Jastrzębiu-Zdroju, czyli przez Spółkę 
Zarządzającą Centralnym Portem Komuni-
kacyjnym z mieszkańcami, podmiotami go-
spodarczymi, Samorządem miasta Jastrzę-
bie-Zdrój oraz wszystkimi innymi stronami 
zainteresowanymi przebiegiem trasy kole-
jowej nr 170. – Szerokie konsultacje społecz-
ne zapewnią uwzględnienie i poszanowanie 
interesów mieszkańców i podmiotów gospo-
darczych, dla których przebieg zakładanego 
połączenia kolejowego może mieć bezpośred-
nie konsekwencje – argumentuje.

Podczas zwołanej w Jastrzębiu-Zdroju 
konferencji Marcin Horała zapytany zo-

stał o sposób przeprowadzenia konsulta-
cji, bez wcześniejszego poinformowania 
samorządów i mediów. – Mówimy o 1600 
km linii kolejowych w Polsce, przebiegają-
cych przez tereny 180 powiatów i kilkuset 
gmin. Absolutną niemożliwością byłoby, aby 
najpierw nieoficjalnie zwrócić się do każdej 
z gmin. Zbieramy uwagi, a kiedy już będzie 
konkretna inwestycja, np. odcinek torów Ja-
strzębie-Zdrój - Ostrawa, to w ramach niej 
przyjdziemy i odbędą się jeszcze jedne kon-
sultacje dotyczące tej konkretnej inwestycji 
– zapowiedział Marcin Horała.

A co z ewentualnymi wysiedleniami lub 
odszkodowaniami dla mieszkańców? – Nie 
da się wybudować 1600 km nowych linii ko-
lejowych w Polsce tak, by nie zahaczyć o ża-
den dom czy mieszkanie. Mamy opracowane 
w Polsce procedury, które funkcjonują przy 
budowie innych linii kolejowych, autostrad, 
dróg, które rozwiązują tego rodzaju problemy. 
Są proponowane wykupy, odszkodowania 
itd. Na pewno w sposób nie mniej korzyst-
ny, co najmniej tak samo korzystny, jak przy 
odbywających się od lat wielu inwestycjach 
w Polsce te ruchy będą się odbywały. Być 
może, choć tego na razie nie przesądzam, 
w ramach specustawy o CPK, uda się za-
oferować ekstra korzystniejsze warunki. Być 
może uda się to wyłącznie dla CPK, a nie dla 
linii kolejowych, ale jeszcze zobaczymy. Nato-
miast wszelkie prawa, zasady, które dotyczą 
kwestii wykupów i wywłaszczeń, będą tutaj 
honorowane – zapewnił.

tekst i fotografie: Izabela Grela
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27 lutego odbyła się II sesja zwyczajna Rady 
Miasta. Uwaga jastrzębskich radnych tym razem 
skupiła się na polityce rodzinnej prowadzonej 
przez miasto. Szeregu informacji na ten temat 
udzielali pracownicy wydziału świadczeń rodzin-
nych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. (Więcej 
o tym piszemy na stronie 5).

W trakcie posiedzenia radni przegłosowali rów-
nież kilkanaście projektów uchwał. Aprobatę 
zyskały m.in. uchwały w sprawach przyjęcia 
aktualizacji Programu rozwoju sportu, rekreacji 
i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju z perspektywą 
do 2030 roku oraz zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Miasta. Wśród uchwał podjętych 
podczas tej sesji znalazły się również te związa-
ne z reorganizacją działania Zespołu Szkół Han-
dlowych poprzez likwidację Branżowej Szkoły 
I stopnia Nr 2, Szkoły Policealnej Nr 1 oraz Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Z inicjatywy 
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki zabezpieczono 
w budżecie miasta środki finansowe na budowę 
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 17. 
Na wniosek Klubu Radnych PiS przegłosowano 
uchwałę w sprawie zabezpieczenia w budżecie 
miasta na 2021r. środków finansowych na stwo-
rzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 

tekst: Jacek Majewski

– Na długości około 800 metrów zostanie wymieniona na-
wierzchnia asfaltowa. Będą wprowadzone rozwiązania popra-
wiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyznaczone zostaną 
przejścia dla pieszych w nowych lokalizacjach z możliwością wy-
konania wysp azylu w przyszłości. Północna jest na tyle szero-
ką drogą, że można na niej wytyczyć miejscami nie dwa, a trzy 
pasy ruchu. Poprawiona zostanie także geometria skrzyżowań. 
W przyszłości zostaną wykonane na całej długości chodniki 
i ścieżki rowerowe – mówi Jarosław Piechaczek, zastępca na-
czelnika wydziału infrastruktury komunalnej i inwestycji.

Na realizację zaplanowanych robót, firma, która wygra przetarg 
będzie miała max 60 dni. Remont zakończony będzie jeszcze 
przed rozpoczęciem przebudowy wiaduktu na Alei Piłsudskie-
go, gdyż ul. Północną na czas całkowitego zamknięcia wiaduktu 
odbywać się będzie objazd. 

tekst: Izabela Grela

SESJA POD ZNAKIEM 
POLITYKI RODZINNEJ

MIASTO WŁAŚNIE OGŁOSIŁO PRZETARG  
NA WYKONANIE REMONTU UL. PÓŁNOCNEJ

fot. Łukasz Parylak

Ulica Północna już niedługo będzie miała nową nawierzchnię.  
Na ten moment jastrzębianie czekali od dawna.

fot. Łukasz Parylak



Jastrząb  |  MARZEC 2020                5

MIEJSKA POLITYKA SPOŁECZNA 
W całym mechanizmie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego jaką jest miasto istot-
ną rolę spełnia polityka społeczna, w której szczególne miejsce zajmuje rodzina. Nie inaczej jest 
w przypadku Jastrzębia-Zdroju. Świadczenia w formie usług lubi wsparcia finansowego są udziela-
ne poprzez różne instytucje, a ich główny cel to pomoc rodzinie w wypełnianiu jej podstawowych 
funkcji. Polityka rodzinna jest realizowana w na rzecz mieszkańców naszego miasta m. in. przez 
Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta. Najlepszym wyznacznikiem skutecz-
ności działania samorządu w tej materii są liczby, przejdźmy zatem do podsumowania 2019 roku.

Świadczenia rodzinne
Ogółem wypłacono 43 445 świadczeń, a wydat-
kowana kwota z tego tytułu w 2019 roku wynio-
sła 4.897.851,10 zł.
Świadczenia opiekuńcze
Ogółem wypłacono 28 908 świadczeń, a wydat-
kowana kwota z tego tytułu w 2019 roku wynio-
sła 11.563.047,31 zł.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka
Ogółem wypłacono 442 świadczeń, a wydatko-
wana kwota z tego tytułu w 2019 roku wyniosła 
442.000,00 zł. 
Świadczenia rodzicielskie
Ogółem wypłacono 2883 świadczenia, a wy-
datkowana kwota z tego tytułu wyniosła 
2.623.289,73 zł. 
Zasiłek dla Opiekuna
Ogółem wypłacono 261 zasiłków, a wydatko-
wana kwota z tego tytułu w 2019 roku wyniosła 
161.037,30 zł. 
Świadczenie „Za życiem”
Ogółem wypłacono 10 świadczeń, a wydatko-
wana kwota z tego tytułu w 2019 roku wyniosła 
40.000,00 zł.
Fundusz alimentacyjny
Ogółem wypłacono 6223 świadczenia, a wydatko-
wana kwota z tego tytułu wyniosła 2.548.210,49 zł. 
Rządowy program „Dobry Start”
Ogółem wypłacono 10 028 świadczeń, a wy-
datkowana kwota z tego tytułu wyniosła 
3.006.300,00 zł.
Rządowy program „500 plus”
Ogółem wypłacono 11 239 świadczeń, a wy-
datkowana kwota z tego tytułu wyniosła 
61.853.120,87 zł.
Prawie 90,5 mln zł to kwota jaką miasto Ja-
strzębie-Zdrój przeznaczyło w 2019 roku na 
dotacje społeczne. Mając na uwadze dynamikę 
zmian polityki społecznej oraz rosnące potrzeby 
mieszkańców. Zaplanowana dotacja na realiza-
cję zadań w kompetencji Wydziału Spraw Ro-
dzinnych i Alimentacyjnych na 2020 roku wynosi 
119.788.759,00 zł.

Wsparcie miasta w polityce prospołecznej

Nieodzownym wsparciem miejskiej polityki prorodzinnej jest 
Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany z budżetu miasta, do-
tacji budżetu państwa oraz środków z Unii Europejskiej. W 2019 
roku plan finansowy OPSu wyniósł ponad 21,5 mln zł. Udzielo-
na pomoc finansowa obejmowała 1 134 rodziny (łącznie 2000 
osób). Pracą socjalną objęto 773 rodziny, w których współpra-
cowano z 1 658 osobami. Najczęstszym powodem korzystania 
z pomocy społecznej w minionym roku było: ubóstwo, bezrobo-
cie, długotrwała choroba, niepełnosprawność oraz bezradność 
w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospo-
darstwa domowego. 

Pomoc potrzebna od zaraz 

W samym tylko 2019 roku z pomocy Punktu Interwencji Kry-
zysowej skorzystało w naszym mieście 417 osób, w tym: 285 
kobiet, 100 mężczyzn oraz 32 dzieci. Podczas 780 konsultacji 
(w tym 66 w terenie) mieszkańcy mogli liczyć na wsparcie za-
trudnionych w punkcie psychologów oraz pracownika socjalne-
go. Oprócz pomocy przy rozwiązaniu problemów o charakterze 
życiowym, rodzinnym czy wychowawczym Punkt udziela rów-
nież konsultacji prawnych. W ciągu 2019 roku przeprowadzono 
47 takich konsultacji prawnych. Dla wszystkich potrzebujących 
wsparcia Punkt Interwencji Kryzysowych znajdujący się w bu-
dynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Opolskiej 9 czynny 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30.

Oparcie w rodzinie

Rodzina jako podstawowa jednostka społeczna z definicji i za-
łożenia powinna zapewniać bezpieczeństwo i wsparcie. Nieste-
ty rzeczywistość bywa daleka od ideału. Na szczęście nie bra-
kuje również w naszym mieście ludzi o wielkim sercu. Od 2012 
roku jednostki podległe magistratowi regularne współpracują 
z rodzinami zastępczymi. Zadanie to realizowane jest nie tyl-
ko poprzez bieżące działania urzędowe, ale również przyjmują 
charakter działań integrujących to środowisko (pikniki, festyny, 
wigilijki). Zgodnie ze stanem na koniec 2019 roku na terenie Ja-
strzębia-Zdroju działają 134 rodziny zastępcze (spokrewnione, 
niezawodowe, zawodowe, zawodowe o charakterze pogotowia 
rodzinnego) opiekujące się 187 dziećmi. 

Czasem wystarczy dobra rada 

Stawiane przed nami problemy często wydają się nie do roz-
wiązania. W takich momentach dobrze jest mieć wsparcie, ko-
goś kto posłuży dobrą radą, bądź wsparciem merytorycznym. 
Na taką właśnie pomoc mogą liczyć jastrzębskie rodziny. Celem 
asystenta rodziny jest wsparcie samodzielnego rozwiązywa-
nia trudności życiowych przez rodziny, zwłaszcza te dotyczą-
ce opieki i wychowania dzieci. Asystent towarzyszy rodzicom 
w zmianie toku myślenia, zachowania oraz otoczenia, w celu 
stworzenia warunków optymalnych i bezpiecznych służących 
prawidłowemu rozwojowi dzieci. W minionym 2019 roku z ta-
kiej formy pomocy skorzystało 96 rodzin z naszego miasta. 

tekst: Jacek Majewski
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1 372 622,50 zł. dofinansowania otrzymało miasto na doposa-
żenie i remont pracowni szkolnych. Projekt pn. „Profesjonalne 
pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” został wysoko oceniony i fi-
nalnie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 
12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Głównym jego celem będzie zwiększenie kompetencji uczniów 
szkół kształcących w zawodach. Co się za tym kryje? Przede 
wszystkim inwestycje w infrastrukturę – utworzenie i doposa-
żenie pracowni w nowoczesny sprzęt, tak aby stworzyć warunki 
zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Kto na tym zyska? Zespół Szkół Zawodowych, w którym wy-
remontowane zostaną pomieszczenia pracowni techniki samo-
chodowej a następnie pojawi się tam specjalistyczny sprzęt.

Dodatkowo Zespół Szkół Specjalnych nr 9. Tu doposażona bę-
dzie pracownia i warsztaty szkolne dla zawodu pracownik po-

mocniczy mechanika. Nowy sprzęt pojawi się w pracowni kom-
puterowej dla zawodu technik informatyk i pracowni dla zawodu 
pracownik pomocniczy fryzjera.

Z kolei Zespół Szkół nr 2 otrzyma doposażenie pracowni 
i warsztatów szkolnych dla zwodu technik architektury krajo-
brazu. Wyremontowane zostaną pomieszczenia dla pracowni 
hotelarskiej, dla których zakupiony zostanie także nowy sprzęt. 

Na realizacje projektu nasze miasto otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 1 372 622,50 zł., natomiast koszt całkowity pro-
jektu to 1 614 850,00 zł. 

Przypomnijmy, że już wcześniej miasto otrzymało dofinansowa-
nie dla szkół: na kwotę prawie 3 mln zł.

tekst: Gabriela Sitek

Mamy kolejne miliony na profesjonalne pracownie w szkołach uczących zawodów.

MILIONY NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU

OSP JASTRZĘBIE GÓRNE DOCZEKA SIĘ NOWEJ SIEDZIBY

KOLEJNY WIADUKT GOTOWY

Wiadukt na ulicy Zdziebły już gotowy.  
A pod nim coraz wyraźniejszy ślad  
Żelaznego Szlaku Rowerowego.

Projekt 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

Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębie Gór-
ne od 2007 roku pozbawiona jest swojej 
siedziby. Wychodząc naprzeciw potrze-
bom lokalnych działaczy społecznych, 3 
lata temu miasto kupiło obiekt handlo-
wy znajdujący się przy ulicy Pszczyńskiej. 
Z końcem lutego rozpoczęły się szeroko 
zakrojone roboty budowlane, zakładające 
adaptację budynku i budowę dwustanowi-
skowego nowego garażu dla OSP.

W kupionym przez miasto budynku zosta-
nie wykonane odwodnienie, kompleksowa 
termomodernizacja a stary piec węglowy 
zastąpi instalacja gazowa.

– Mieszkańcy Jastrzębia Górnego długo cze-
kali na takie miejsce, gdzie mogliby się spo-
tykać mieszkańcy i działać na rzecz swojej 
społeczności. Ta inwestycja ma służyć nie 
tylko strażakom. Strażnica ma być centrum, 
z którego będą mogli korzystać okoliczni 
mieszkańcy, jak na przykład koła gospodyń 
wiejskich i innych stowarzyszeń – ocenia 
prezydent Anna Hetman.

Inwestycja będzie kosztować 2,5 miliona 
złotych, a ma być gotowa już w sierpniu br.

tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak

W Jastrzębiu-Zdroju zakończyła się prze-
budowa wiaduktu w ciągu ulicy Zdziebły. 
Wiadukt ma ponad 30 metrów długości.  
Wykonany jest z blach falistych w tech-
nologii prefabrykowanej gruntowo-po-
włokowej. Prezentuje się całkiem oka-
zale, a że ma służyć również osobom 
korzystającym z uroków rozbudowywa-
nego Żelaznego Szlaku Rowerowego, to 

został dodatkowo  doświetlony. Wartość 
robót wynosi prawie 2 mln złotych.

Dodajmy, że budowa wspomnianego Że-
laznego Szlaku Rowerowego idzie zgod-
nie z planem. Szerzej o tym, kiedy będzie 
można z niego korzystać w następnym 
numerze gazety.

tekst: Izabela Grela
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INWESTYCJA 
ZA 6 MLN IDZIE 
PEŁNĄ PARĄ
Trwa przebudowa ulicy Chlebowej 
w Jastrzębiu-Zdroju. Inwestycja warta 
ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych 
jest częścią programu naprawy dróg 
w naszym mieście. 

Zakres robót jest szeroki, począwszy 
od przebudowy sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, teletech-
nicznej oraz gazowej, a skończywszy 
na całkowitej wymianie nawierzchni. 

Przebudowa zakończy się w sierpniu br. 
I co ważne, miasto pozyskało na tę inwe-
stycję prawie 3 miliony dofinansowania 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

tekst: Izabela Grela

PRZYSTANEK WRACA  
NA BOŻĄ GÓRĘ

NOWE WEJŚCIA I PODGRZEWANA MURAWA

Przed rozpoczęciem rundy wiosennej rozgrywek piłkarskiej I ligi, 
miasto kolejny raz zainwestowało w stadion miejski.

Rondo już gotowe. Jeszcze tylko wiata przystankowa i na 
Bożą Górę wróci przystanek końcowy linii autobusowej C19.

Zakończyły się roboty przy budowie no-
wych stanowisk postojowych i zatoki 
autobusowej na osiedlu Boża Góra Pra-
wa. Lada dzień postawiona zostanie tam 
wiata autobusowa. Kolejny ruch należy do 
MZK. Jak tylko wprowadzona zostanie ko-
rekta rozkładu jazdy, linia C19 znów bę-
dzie dojeżdżała na Bożą Górę.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji 
przebudowany został układ drogowy, wy-
konany plac techniczny oraz mini rondo 
i chodniki. – Ciekawostką jest, że na rondzie 
zostały ustawione znaki „ruch okrężny” bez 
znaków „ustąp”. W takiej sytuacji pierwszeń-
stwo mają pojazdy wjeżdżające na rondo. Jest 
to pierwsze tak oznakowane rondo w mieście 
i jedno z nielicznych w województwie. Najbliż-
sze takie znajduje się w Strumieniu. O wiele 

większe jest w Katowicach na os. Tysiącle-
cia. Na wybudowanym rondzie praktycznie 
wszystkie skręty odbywają się w prawo i nie 
ma komu ustępować pierwszeństwa. Skręt 
w lewo będzie wykonywał praktycznie tyl-
ko autobus. W związku z tym zrezygnowa-
no z ustawienia znaków „ustąp”. Przy okazji 
kursanci przygotowujący się do egzaminu na 
prawo jazdy będą mieli okazje zapoznać się 
nietypowym oznakowaniem ronda – tłu-
maczy Konrad Kwolczak z Wydziału Infra-
struktury Komunalnej i Inwestycji.

Koszt prac wynosi ponad 650 tysięcy zł. 
Są one współfinansowane przez Górniczą 
Spółdzielnię Budownictwa Mieszkanio-
wego z Wodzisławia Śląskiego.

tekst: Izabela Grela

Na stadionie zamontowany został nowy 
telebim. Wyświetlane na nim będą naj-
ważniejsze informacje z przebiegu me-
czów. A w czasie organizowanych imprez 
kulturalnych i sportowych bieżące infor-
macje z życia miasta. 

Przeprowadzona została modernizacja 
wejścia głównego. W ramach robót wy-
mienione zostały kasy a dla poprawy bez-
pieczeństwa zamontowane zostały nowe 
rękawy wejściowe. W przypadku więk-
szego zainteresowania mieszkańców wy-
darzeniami organizowanymi na stadionie, 
będzie istniała możliwość zwiększenia ich 
o kolejne dwa.

Nowością są też urządzenia do sczytywa-
nia karnetów i biletów, a także nowe kasy. 

Pracownicy MOSiR-u zakończyli też re-
mont 3 sektora, czyli pomieszczeń spike-
ra, delegata i obsługi technicznej. – Przy-
mierzamy się do modernizacji wejścia od 
strony Turystycznej. Będziemy montować 
jeszcze jedną bramo-furtę i nowe wygro-
dzenie w strefie buforowej – dodaje Michał 
Szelong, zastępca dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Jednak największą inwestycją jest mon-
taż podgrzewanej murawy. Dokumentacja 
techniczna jest już gotowa. – Trwają uzgod-

nienia ze spółdzielnią mieszkaniową, by móc 
doprowadzić kabel połączony z transforma-
torem sąsiadującego ze stadionem bloku – 
tłumaczy Michał Szelong.

Przetarg na wykonanie robót ogłoszony 
zostanie w drugim kwartale roku i najpraw-
dopodobniej w miesiącach letnich zain-
stalowany zostanie system podgrzewania 
murawy. Inwestycja będzie gotowa przed 
rozpoczęciem nowego sezonu piłkarskiego.

Koszt tych inwestycji opiewa na kwotę 
ponad 300 tys. zł., nie licząc systemu pod-
grzewania murawy.

tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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W naszym mieście odbyło się spotkanie 
dotyczące rejestracji kół w Krajowym Re-
jestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie 
zorganizowano w Jastrzębskim Centrum 
Organizacji Pozarządowych. Uczestniczyły 
w nim delegacje kół gospodyń wiejskich, 
przedstawiciele władz miasta oraz Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Podczas spotkania przedstawiono kwe-
stie rejestracji KGW i wszelkich procedur 
związanych z zakładaniem stowarzyszeń. 
Rozmawiano o sprawach związanych 
z prowadzeniem zarejestrowanego koła 
od strony praktycznej.

Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiej-
skich może wystąpić co najmniej 10 osób, 
które ukończyły 18 lat, a ich miejscem za-
mieszkania jest m.in. sołectwo położone 
w granicach administracyjnych miasta. 
Szczegółowe zasady i warunki wstępowa-
nia do KGW i występowania z nich okre-
ślają statuty. Statut może przewidywać 
dodatkowe wymogi dla członków koła. 

Koło gospodyń wiejskich z chwilą dokona-
nia wpisu do rejestru nabywa osobowość 
prawną. Takie koło może otrzymywać do-
tacje celowe na realizację ustawowo okre-
ślonych zadań, według zasad określonych 
w odrębnych przepisach.

Wysokość dotacji dla kół gospodyń wiej-
skich jest uzależniona od liczby członków 
i może wynieść odpowiednio:  
- 3000 złotych dla KGW liczących nie 
więcej niż 30 członkiń, 
- 4000 złotych dla KGW, które ma od 31 
do 75 członkiń, 
- 5000 zł dla kół, w skład których wcho-
dzi ponad 75 gospodyń.

Aby uzyskać dofinansowanie, KGW musi 
zobowiązać się do wykorzystania do-
tacji na realizację zadań ustawowych 
koła, w tym na prowadzenie działalno-
ści społeczno-wychowawczej i oświa-
towo-kulturalnej w środowiskach wiej-
skich, na rozwój obszarów wiejskich czy 
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

kobiet oraz rozwijanie kultury ludowej, 
zwłaszcza kultury lokalnej i regionalnej.

Wniosek o dotację dla KGW należy składać 
do biura powiatowego ARiMR. Na terenie 
miasta działa obecnie 6 Kół Gospodyń 
Wiejskich z czego jedno wpisane zostało 
przez Agencję Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa do Krajowego Rejestru Kół 
Gospodyń Wiejskich.

tekst: Aneta Czarnocka-Kanik 
fotografia: archiwum Urzędu Miasta

OD PONAD 
50-CIU LAT 
SĄ RAZEM!

NARYSOWAŁA... 
MATEMATYKĘ  

I ROZBIŁA BANK

JAK ZAREJESTROWAĆ KOŁO 
W KRAJOWYM REJESTRZE KGW? 

Jastrzębskie pary świętowały 
w Domu Zdrojowym rocznice 
ślubów. 37 par obchodziło 50. 
rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego, 2 mogą pochwalić się 
55 letnim stażem, 6 par przysię-
gę złożyło 65 lat temu. Dla do-
stojnych jubilatów nie zabrakło 
poczęstunku oraz wielu ciepłych 
słów. My również składamy naj-
serdeczniejsze gratulacje i ży-
czymy kolejnych, wspólnie spę-
dzonych lat.

tekst: Wiktoria Knesz

8-letnia Natalia Sitek wygrała konkurs 
„Matematyczny wszechświat”, orga-
nizowany pod patronatem Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Zgłoszono do nie-
go ponad 1000 prac plastycznych, wy-
konanych przez uczniów z całej Polski. 
W kategorii klas 1-4 jury przyznało 4 
równorzędne pierwsze miejsca – w tym 
właśnie za pracę Natalii. – Kiedy Pani 
opowiadała nam o konkursie, przyszedł 
mi do głowy wielki wszechświat z gwiaz-
dami i figury, które tam fruwają. Zaczęłam 
je rysować na czarnym tle. Chciałam, żeby 
powstało z nich takie latające miasto. Pani 
pokazała mi, jak zrobić przestrzeń w tych 
figurach. Ozdobiłam je liczbami i działa-
niami. Narysowałam też blok, w którym 
mieszkam. Temat nie był dla mnie trudny, 
ale potrzebowałam dużo wyobraźni i dużo 
fantazji. Bardzo chciałam wygrać ten kon-
kurs i wierzyłam, że wygram – powiedzia-
ła uczennica. Natalia Sitek jest uczennicą 
Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jerzego 
Kukuczki w Jastrzębiu-Zdroju, uczęsz-

cza również na zajęcia plastyczne MOK 
w Domu Zdrojowym. Jej opiekunem jest 
Renata Dziadek.

tekst: Barbara Englender

fot. arch. SP 12

fot. Foto Aleksandra
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ODBIERZ SWOJĄ KARTĘ PSZOK!

WŁÓCZKA, KTÓRA ŁĄCZY
40 kilogramów włóczki zamieniły w czap-
ki, szaliki i opaski, które pomogą ich rówie-
śnikom w dalekim Afganistanie. Dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 14 włączyły się 
w akcję „Włóczkersi”.

Włóczkę zbierały wśród przyjaciół, rodziny, 
sąsiadów. Później w szkole, razem z rodzi-
cami czy dziadkami, popołudniami dzierga-
ły z niej akcesoria, które wesprą akcję Fun-
dacji Redemptoris Missio z Poznania.

– Nasza lokalna społeczność jest bardzo ak-
tywna, świetnie zorganizowana. Tu wszyscy 
dobrze się znają. Dzieci z naszej szkoły za-
wsze są chętne do pomocy, same dopytują 
się, co mogą zrobić. Zależy nam, by od naj-
młodszych lat uczyły się mądrze pomagać. 
Nie chcemy, by akcje charytatywne kojarzyły 
im się tylko z wydawaniem pieniędzy – tu 
ważny jest przede wszystkim pomysł, czas 
i zaangażowanie. Nasze dzieci doskonale 
wiedzą, że pomoc innym jest warta tego 
wysiłku – powiedziała Elżbieta Roszczak, 
nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 14.

Jak podkreśla opiekunka projektu, podczas 
akcji dzieci świetnie się bawiły:

– To był świetnie spędzony czas. Dzierganie 
szalików i czapek stało się pretekstem do roz-
mów. Rodzice opowiadali dzieciom o swojej 
młodości. Uczniowie z kolei pokazywali bab-
ciom, w jaki sposób wykorzystać do robótek 
ręcznych… smartfony. „Włóczkersi” w naszej 
szkole to projekt, który prawdziwie połączył 
pokolenia – podkreślała Elżbieta Roszczak.

tekst: Barbara Englender

Od początku stycznia bieżącego roku zmianom uległy zasady 
przyjmowania odpadów komunalnych w punktach PSZOK na te-
renie miasta Jastrzębie-Zdrój. Od teraz warunkiem korzystania 
z tego typu usług jest posiadanie karty PSZOK, która zastąpi do-
tychczasowe papierowe formularze przyjęcia odpadów. Rozwią-
zanie to pozwoli na prowadzenie dokładnej ewidencji oraz rozli-
czeń przekazywanych odpadów z zamieszkałych nieruchomości. 
Kto może otrzymać kartę PSZOK?
Kartę otrzymuje właściciel nieruchomości zamieszkałej, który po-
siada aktywną deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
Gdzie można wyrobić kartę PSZOK? 
Kartę wrobić można w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Sala Ob-
sługi Interesantów – stanowisko nr 6. 

W jaki sposób można ubiegać się o otrzymanie karty?
Od 21 stycznia wnioski można składać w Urzędzie Miasta. Karta 
zostanie wydana właścicielowi nieruchomości, bądź przedstawi-
cielowi właściciela na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 
Jak długo trzeba czekać na wyrobienie karty? 
Kartę otrzymuje się w dniu złożenia prawidłowo wypełnionego 
wniosku przy aktywnej deklaracji, lub do 7 dni roboczych od dnia 
prawidłowo złożonej pierwszej deklaracji i wniosku.
Do kiedy można oddać odpady do punktu PSZOK na podstawie 
papierowego oświadczenia?
Do 31 marca br. tylko w przypadku gdy właściciel nieruchomości 
nie zdążył jeszcze pobrać Karty PSZOK. Od 1 kwietnia 2020r. brak 
karty uniemożliwi oddanie odpadów komunalnych w punkcie. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Miejski Zarząd Nieruchomości przy ulicy 1 Maja 55 w Jastrzę-

biu-Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na 
najem budynku wraz z terenem przynależnym położonym w Ja-

strzębiu-Zdroju przy ulicy Staszica 8. 
Szczegóły na stronie www.mzn.jastrzebie.pl  

oraz pod numerem telefonu tel. 32 47 87 016.

TERMIN PRZETARGU: 20.03.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Miejski Zarząd Nieruchomości przy ulicy 1 Maja 55 w Jastrzębiu-

-Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na najem 
lokalu użytkowego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Wrzo-

sowej 4A. Przeznaczenie lokalu – bez ograniczenia branży.
Szczegóły na stronie www.mzn.jastrzebie.pl  

oraz pod numerem telefonu tel. 32 47 87 016.

TERMIN PRZETARGU: 20.03.2020

OGŁOSZENIE 
PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

o wejściu w życie uchwał w sprawie zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz o możliwości zapozna-

nia się z ich treścią dla:

1) fragmentu jednostki Ruptawa o symbolu roboczym R84 w Ja-
strzębiu-Zdroju, przyjętej Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój 
Nr XVII.140.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.,

2) miasta Jastrzębie-Zdrój w rejonie ul. Okrzei o symbolu robo-
czym R67, przyjętej Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr 
XVII.141.2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tj. Dz. U. 2020 poz. 283 z późn.zm.), 
zawiadamiam o wejściu w życie uchwał Rady Miasta Jastrzębie-
-Zdrój w sprawach j.w.

Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z treścią 
tych uchwał i powiązanych z nią dokumentów wraz z uzasadnie-
niem, o którym mowa w w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, 
o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, w nastę-
pujących miejscach:

- Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 grudnia 
2019 r., poz. 8221 i 8222,

- strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Mia-
sta Jastrzębie-Zdrój pod adresem: bip.jastrzebie.pl,

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

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Miejski Zarząd Nieruchomości przy ulicy 1 Maja 55 w Jastrzę-

biu-Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na 
najem lokalu użytkowego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy 
ulicy 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: 20.03.2020
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ZAJĘCIA 
W SZKOŁACH 
ZAWIESZONE

JEŚLI MOŻESZ, ZAŁATW  
SPRAWĘ ON-LINE

W związku z zagrożeniem epi-
demią koronawirusa we wszyst-
kich szkołach w Polsce w dniach 
12-25 marca zajęcia zostały 
zawieszone. Dotyczy to również 
jastrzębskich placówek. W tym 
czasie nie będą funkcjonowały 
przedszkola, szkoły i placówki 
oświatowe – zarówno publicz-
ne, jak i niepubliczne. 

– Bardzo proszę, żeby potrakto-
wać tę kwestię poważnie. To nie są 
dodatkowe wakacje. Dzieci i mło-
dzież powinny zostać w domach. 
To moment, w którym musimy być 
odpowiedzialni i solidarni, kiedy, 
myśląc o swoim zdrowiu i bezpie-
czeństwie - powinniśmy także po-
magać innym. Musimy zachować 
spokój, stosować podstawowe 
środki ostrożności, nie lekceważyć 
zagrożenia, ale też nie wpadać 
w panikę. Pamiętajcie o swoich 
bliskich, znajomych i przyjaciołach, 
wspierajcie się wzajemnie, przeka-
zujcie sobie sprawdzone i potwier-
dzone informacje. Najlepsze, co 
teraz możemy zrobić, to zachować 
zdrowy rozsądek i ściśle przestrze-
gać zaleceń i procedur – podkre-
ślała prezydent Anna Hetman. 

Z powodu zawieszenia zajęć 
w szkołach rodzicom dzieci po-
niżej 8. roku życia przysługuje 
dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

tekst: Barbara Englender

W związku z ryzykiem epidemii koro-
nawirusa zawieszone zostały zajęcia 
w szkołach, zamknięte zostały też in-
stytucje kultury. Podstawową zasadą 
jest unikanie miejsc, w których mogą 
gromadzić się ludzie. Dlatego też po-
winno się wstrzymać z załatwianiem 
w urzędach spraw, które nie są nie-
zbędne, a także – w miarę możliwości 
– korzystać z możliwości przesyłania 
dokumentów on-line.

tekst: Barbara Englender

fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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„Fig Tree” wydaje się bardziej kameralna, 
melancholijna niż poprzednie Twoje pły-
ty. Z czego to wynika?

Ten album powstawał w mojej głowie 
w okresie ostatnich czterech lat. Zbiegło 
się to z trudnym momentem w moim ży-
ciu. Faktycznie, melancholia jest tu mocno 
akcentowana, co na pewno jest związane 
z tymi doświadczeniami. To płyta bardzo 
osobista. Do jej nagrania zaprosiłem muzy-
ków, z którymi współpracowałem od pew-
nego czasu, i którzy idealnie wpasowali się, 
moim zdaniem, w nastrój tego albumu. Za-
grali ze mną: Marcin Kaletka na saksofonie 
sopranowym i tenorowym, Francesco An-
giuli na kontrabasie i Patryk Dobosz na per-
kusji. To niezwykli artyści i jestem bardzo 
zadowolony, że mogłem ją z nimi nagrać.

W recenzjach często pojawiają się wątki 
Twojej fascynacji kulturą Wschodu. Jak 
to się ma do tej płyty?

Faktycznie, przed jej nagraniem dość dłu-
go współpracowałem z muzykami z Azji 
(ta współpraca zresztą nadal jest aktywna, 
tylko w mniejszym natężeniu) i fascynuje 
mnie sposób wydobywania dźwięków na 
tradycyjnych instrumentach. Jednak uwa-
żam, że te utwory są przede wszystkim 
bardzo europejskie, jeśli chodzi o współ-
czesną muzykę jazzową. Być może moje 
azjatyckie fascynacje, współpraca ze zna-
komitymi muzykami i trasy koncertowe 
sprawiły, że wchłonąłem część tej kultury 
i w jakiś sposób – może podświadomie 
– to wykorzystuję. Gdybym miał szukać 

na tej płycie Azji, jej ślady przejawiałyby 
się przede wszystkim w kolorystyce tych 
kompozycji, która, faktycznie, w przypad-
ku „Fig Tree” jest bardzo ważna.

Bardzo silnie zanurzony w kulturze śród-
ziemnomorskiej jest sam tytuł płyty, 
a także odnosząca się do niego okładka. 
Jaka jest historia tego zdjęcia? 

Mam naturę człowieka, który inspiracji 
szuka na zewnątrz – w naturze, w rze-
czywistości. Ale nie jestem fotografem, 
nie mam nawet odpowiedniego sprzętu. 
Historia tego zdjęcia związana jest z trud-
nym momentem w moim życiu. Wyjecha-
łem wówczas na Wyspy Kanaryjskie, na 
pustynnej, piaszczystej wyspie chciałem 
odciąć się od negatywnych wydarzeń. 
W pewnym momencie, podczas space-
ru, przede mną pojawiło się to drzewo. 
Wyciągnąłem telefon i zrobiłem zdjęcie. 
Dopiero, gdy zobaczyłem obraz na ekra-
nie, dech mi zaparło. Ogromne wrażenie 
zrobiły na mnie te barwy, ten kolor, ale 
przede wszystkim pustka – drzewo nie 
ma przecież żadnych liści, żadnego owo-
cu. Od razu skojarzyło mi się to z moimi 
stanami emocjonalnymi. Natychmiast 
pomyślałem, że właśnie to zdjęcie musi 
być na okładce mojej płyty. I pod tym ką-
tem dobierałem późniejsze kompozycje 
– zresztą one same do mnie przychodzi-
ły, a utwór „Drzewo figowe” jest jednym 
z moich ulubionych, takich naprawdę waż-
nych... Ja działam w dużej mierze intuicyj-
ne, podświadomie, wiele rzeczy kształtuję 
spontanicznie. Dopiero później zaintere-

sowałem się literaturą związaną z sym-
boliką tego drzewa. Jeden z dziennikarzy 
zwrócił mi uwagę na biblijne ujęcie drzewa 
figowego, co jest bardzo kontrowersyjne 
i interesujące zarazem. Inny – recenzent 
napisał, że kompozycje „Dualistic” i „Dwa” 
wyznaczają podział płyty na dwie czę-
ści: bardziej terapeutyczną i ożywioną. To 
silnie współgra z tym obrazem drzewa. 
Dopiero teraz odkrywam, jak bardzo to 
wszystko się ze sobą łączy.

Dla mnie niesamowite jest, że to doświad-
czenie zrodziło się bardziej z obcowania 
z obrazem, niż z samą rzeczywistością...

Obrazy są dla mnie niezwykle inspirują-
ce. Często, grając, widzę je przed oczami. 
To muzyka mi je podpowiada. Nie wiem, 
z czego to wynika. Ale to zadecydowało 
również o tym, że stałem się kompozyto-
rem. Bo bardziej czuję się kompozytorem 
niż improwizatorem... Myślę zresztą, że 
w muzyce i sztukach wizualnych zacho-
dzą bardzo podobne procesy. My mówimy 
o poszczególnych dźwiękach, a przecież 
malarstwo również ma swój kod. Trzeba 
umieć go odczytać. Bez znajomości kodu, 
dane zdjęcie nie wywrze takiego wrażenia. 
Wszystko tu jest wypadkową doświadczeń 
i emocji. Mnie obrazy abstrakcyjne bardzo 
silnie kojarzą się z muzyką freejazzową, 
zdjęcia przyrody – z impresjonizmem. My-
ślę, że moja muzyka również nawiązuje do 
impresjonizmu, że te wrażenia, które były 
bliskie malarzom impresjonistycznym, 
próbuję oddać poprzez dźwięki. 

Samo pojęcie jazzu rozumiesz  
bardzo szeroko...

Kiedy mówię o jazzie, to nie mam na myśli 
tylko jazzu dixielandowego z Nowego Or-
leanu, ale wiele innych dokonań muzycz-
nych. W jazzie widzę elementy rockowe,  
heavy metalowe, oczywiście bluesowe 
i także klasyczne. Tutaj są odniesienia do 
wielu stylów, które można znaleźć w mu-
zyce. Jazz „zasysa” bardzo różnorodne 
nurty. To tak, jak właśnie w malarstwie: 
wszystko opiera się na łączeniu kolorów, 
różnych technik, stylów. I tak jak w każdej 
dziedzinie sztuki, emocje pozwalają wyjść 
poza matematyczną strukturę, mecha-
niczne odwzorowanie zasad. Pierwiastek 
ludzki, niemożliwy do automatycznego 
odwzorowania, powoduje, że muzyka 
jest interesująca, mistyczna, metafizycz-
na. Emocje wprowadzają do niej światło, 
zamieniają matematykę w coś w rodza-
ju żywego organizmu. I to „światło” łą-
czy muzykę z innymi dziedzinami sztuki, 
z wszechświatem. Dlatego też koncerty 
nigdy nie są takie same... 

Co ciekawe, z biegiem czasu zmieniam 
postrzeganie pewnych zasad muzyki. To 
co, kiedyś dla mnie nie brzmiało, teraz 
brzmi. To wynika też z percepcji, przy-
zwyczajenia. Kiedyś nie mogłem słuchać 
muzyki freejazzowej, teraz zupełnie ina-
czej na nią patrzę. Harmonia w muzyce 

Znakomity kompozytor, gitarzysta, muzyk 
jazzowy. Z Przemysławem Strączkiem 
rozmawiamy o jego najnowszej płycie „Fig 
Tree” oraz organizowanym w połowie kwietnia 
w Jastrzębiu-Zdroju JAZZtrzębie Festiwal

Rozmowa 
z Przemysławem 
Strączkiem

„TO EMOCJE 
DAJĄ MUZYCE 
ŚWIATŁO”.
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freejazzowej jest jak barwne plamy, mi-
sterium napięcia. Kiedyś chciałem, żeby 
w mojej muzyce wszystko jak najładniej 
brzmiało ze sobą. Teraz zderzam różne 
dźwięki – też szukając piękna, ale nie 
nawiązując już do tego, co było kiedyś. 
Sama muzyka ewoluuje, ewoluują jej 
twórcy i publiczność. To też wynika z po-
trzeby wewnętrznej zmiany. Ja teraz od-
najduję w sobie takie tendencje, być może 
są ludzie, którzy poszli już dalej. Bez tego 
procesu – nieustannego myślenia o mu-
zyce – nie jestem w stanie funkcjonować. 

W jazzie bardzo ważna jest improwizacja...

Odkąd jazz się pojawił, improwizacja była 
najważniejszą ideą muzyki jazzowej. Dzię-
ki niej najłatwiej jest wyrażać siebie, swoje 
emocje. Instrument łączy się z duszą arty-
sty. W improwizacji jest coś metafizyczne-
go. Do tego, oczywiście, potrzebni są inni 
muzycy – improwizacja dotyczy nie tylko 
samych dźwięków, ale i relacji, w jakie 
wchodzi się z artystami, z którymi się gra. 
Dzięki jazzowi człowiek może się otwierać. 
Każda następna sekunda w tej muzyce 
daje nowe możliwości. Choć kształt utwo-
ru jest już zdeterminowany i realizujemy 
pewien plan, to nigdy nie wiemy, co tak 
naprawdę wydarzy się na scenie.

Tworząc tak międzynarodowe projekty 
mógłbyś mieszkać wszędzie. Dlaczego 
więc Jastrzębie?

Też się nad tym zastanawiałem. Znam 
wielu muzyków, którzy żyją w większych 
miastach. A czy są z tego powodu w lep-
szej sytuacji? I tak, i nie. Żyjemy w takim 
momencie, gdy kontakt z innymi artystami 
może być bardzo szybki. Możemy wcho-
dzić w relacje z ludźmi na całym świecie, 
pracować razem, mieszkając praktycznie 
w dowolnym miejscu na Ziemi. W pew-
nym momencie dotarło do mnie, że nie 
muszę się stąd nigdzie wyprowadzać. 
Gdybym był przede wszystkim muzykiem 
sesyjnym, to byłoby inaczej. Natomiast 
bycie kompozytorem to przede wszystkim 
szukanie inspiracji. I ja te inspiracje tutaj 
znajduję. Nie tylko w samym mieście, ale 
też w jego okolicy – blisko mamy chociaż-
by góry... W Jastrzębiu powstawały moje 
pierwsze zespoły, tutaj dawałem pierw-
sze koncerty. To miejsce zawsze będzie 
dla mnie ważne. 

Tu również organizujesz Festiwal JAZZ-
trzębie, którego kolejna edycja rozpoczy-
na się już 16 kwietnia...

Festiwal wspierany jest przez miasto oraz 

przez licznych mecenasów. Wierzę, że taką 
ambitną pod względem programu arty-
stycznego imprezą jak JAZZtrzębie kreuje-
my wizerunek miasta. To już szósta edycja 
festiwalu. Każdy rok jest wyjątkowy, jeśli 
chodzi o miejsca, w których gramy. Zależy 
mi na tym, by muzyką ożywiać różne, czę-
sto niecodzienne przestrzenie. Potrzebuje 
tego i nasze miasto, i sama muzyka. W tym 
roku po raz pierwszy będziemy grać w pa-
łacu w Boryni, na czym mi bardzo zależa-
ło. Zagramy też w kinie Centrum, w Domu 
Zdrojowym, w restauracji Parkowej i Sta-
ry Zdrój. Będziemy również z koncertem 
przed Galerią Jastrzębie. Chcę z naszą mu-
zyką docierać do dużej ilości ludzi, by zoba-
czyli, co fajnego można tu zrobić.

A kto zagra podczas JAZZtrzębia?

Wraz ze Śląskim Jazz Clubem z Gliwic, or-
ganizatorem festiwalu, staramy się, aby 
każdy z zaproszonych artystów wnosił 
coś ciekawego do muzyki . W tym roku 
będziemy gościć między innymi muzyka 
z Norwegii, Hakona Kornstada. To arcy-
ciekawa postać – saksofonista jazzowy, 
który odkrył w sobie głos operowy i kilka 
lat temu ukończył klasyczny śpiew. To po-
zwala mu tworzyć niesamowite muzyczne 
połączenia. Będzie japońsko-polski duet 
Yumi Ito & Szymon Mika. Zagra też Jakub 
Paulski Trio i Piotr Budniak Essential Group 
z jednym najwybitniejszych czeskich gita-
rzystów Davidem Dorużką I najważniej-
sza gwiazda – Dorota Miśkiewicz z Atom 
String Quartet. Będzie wystawa obrazów 
Andrzeja Gruszki oraz jam session. Pod-
czas koncertu otwierającego JAZZtrzębie 
z Przemysław Strączek Quartet zaprezen-
tujemy również płytę „Fig Tree”.

Zaraz po JAZZtrzębiu lecisz do Meksyku?

Tak się poukładało, że poprzez moją dzia-
łalność udaje się nawiązywać wspaniałe 
kontakty z ludźmi z całego świata. Jako 
organizatorzy festiwalu JAZZtrzębie roz-
poczęliśmy współpracę z Neuma Inter-
national Jazz Festival z siedzibą właśnie 
w Meksyku. Z moim kwartetem zagramy 
tam 7 koncertów, w różnych miastach. 
Z pewnością ta współpraca pozwoli nam 
zaistnieć na mapie

rozmawiała: Barbara Englender 
fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik
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Z PLECAKIEM PRZEZ ŚWIAT…
Swoją przygodę z podróżowaniem rozpoczął w wieku 68 lat. Wę-
drówki interesowały go od zawsze, wcześniej jednak nie miał moż-
liwości wyruszyć przed siebie w tak dalekie i wymagające trasy. 

Bogusław Sojka przemierzył 4 szlaki, celem jego wędrówek było 
dotarcie do miasta w północno-zachodniej Hiszpanii - Santiago 
de Compostela. Szlak, który jastrzębianin pokonał jako pierwszy 
to Francuska trasa biegnąca do Camino de Fisterry, czyli drogi na 
koniec świata, a następnie do Muxí – hiszpańskiej miejscowości. 
Na tej trasie jastrzębianin pokonał pieszo 979 km. – Droga była 
bardzo wymagająca, ale z przepięknymi widokami – wspomina Bo-
gusław Sojka.

Kolejną, drugą pieszą wędrówką była droga przez Lizbonę, ja-
strzębianin spędził 3 dni w Fatimie, dystans jaki przeszedł wy-
niósł 600 km. Szlak Camino del Norte – jedna z dróg świętego 
Jakuba w Hiszpanii to przedostania trasa, którą przemierzył.

Jastrzębianin podczas podróży zwykle spał w schroniskach, ale 
nie zawsze były dostępne, wtedy miejsce do spania gwaranto-
wał jedynie namiot.

Najdłuższą i ostatnią trasą prowadzącą do Santiago, była tak 
zwana Droga Srebrna, czyli Vía de la Plata – 1007 km, przeciętnie 
33 km dziennie, najtrudniejsza z wszystkich. Najbardziej wyma-
gająca również ze względu na pogodę, która wcale nie sprzyjała 
podróżnikowi, padał deszcz. Jak na porę roku i najcieplejszy rejon 
Hiszpanii było bardzo zimno. 

– Piękne zabytki, architektura, różni ludzie i ich kultury. Podczas 
podróży zwracam uwagę na wszystko. To nie to samo, kiedy je-
dzie się z wycieczką zorganizowaną, ja idę sam. Muszę wszystko 
przygotować na własną rękę. Oczywiście, że obawiam się o swoje 
zdrowie, podczas tak dalekich tras miałem już wiele przygód. Wy-
chodzę bardzo wcześnie rano, ponieważ często męczy mnie gorące 
słońce. Mało jest osób, które podjęłyby się tak wczesnych wędró-
wek – wspomina mieszkaniec Jastrzębia.

Oprócz wyjątkowych wspomnień, jakie zostają po tak długich wy-
cieczkach, zmagania mężczyzny są dodatkowo nagradzane certy-
fikatami. To nie koniec jego wypraw, mieszkaniec naszego miasta 
planuje kolejne.

tekst: Wiktoria Knesz

AKTYWNY SENIOR ZAPRASZA POLSKI ZWIĄZEK 
EMERYTÓW 
INFORMUJE

Jesteś Seniorem? Skorzystaj z wielu atrakcyjnych wyjazdów.
10-24.04 – Wycieczka Jarosławiec – koszt 2 100 zł
1-4.05 – Wycieczka Zakopane – koszt 600 zł
26.05 – Wycieczka Leśniów, Gidle – koszt 150 zł
5-19.06 – Wycieczka Jarosławiec – koszt 2 100 zł
27.06-5.07 – Wycieczka Mazury – koszt 1 250 zł
10-12.07 – Wycieczka do Lichenia – koszt 220 zł 
18-31.07 – Wycieczka Jarosławiec – koszt 2 100 zł
2.08 – Tydzień Kultury Beskidzkiej (festiwal folklorystyczny) – koszt 100 zł
13-16.08 – Wycieczka Warszawa – koszt 700 zł
22.08 – Wycieczka Wadowice/Kraków – koszt 170 zł
28.08-11.09 – Wycieczka Jarosławiec – koszt 2 100 zł
24-28.09 – Wycieczka Góry Świętokrzyskie, Kałków, Sandomierz – koszt 850 zł
9-13.10 – Wycieczka Bieszczady (Ustrzyki, Polańczyk, Krosno, Solina) – koszt 1 150 zł
20-28.10 – Święta w Zakopanem
Więcej informacji udziela Lucyna Maryniak, tel.: 535 997 170 oraz 32 471 20 71 
Stowarzyszenie zaprasza również na spotkania 
Czwartek 17:00-18:00 - ul. Wrzosowa 12a, tel. 32 471 95 55

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-
Zdroju informuje o wydawanych 
zaświadczeniach na zniżkę kolejową 
oraz o zaplanowanych wycieczkach. 
Więcej informacji można uzyskać 
w siedzibie Związku, ul. 1 Maja 45 we 
wtorki, środy i czwartki w godzinach 
od 9:00 do 12:00, tel. 32 4358031.

Wycieczki: 
- Słowacja 19.05.2020 r. 
- Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska 
oraz Lanckorona 14.07.2020 r. 
- Beskid Śląski (Pętla beskidzka) 
23.09.2020 r.

fot. Wiktoria Knesz

fot. arch. B. Sojki
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TO KONIEC SEZONU!

GKS UCIEKŁ SPOD TOPORA

ZADECYDUJE BOISKO… W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE

Potrzeba było aż siedmiu morderczo trudnych 
spotkań, aby wyłonić zwycięzcę w ćwierćfi-
nałowej parze JKH GKS Jastrzębie – Comarch 
Cracovia. Tuż przed zamknięciem bieżącego 
wydania miesięcznika okazało się, że mecz 
ten był ostatnim spotkaniem sezonu. 

– Z powodu zagrożenia epidemią koronawi-
rusa, kierując się zaleceniami Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego, Minister Sportu 

Danuty Dmowskiej-Andrzejuk oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego, władze Polskiej Ho-
kej Ligi w porozumieniu z wszystkimi klubami 
uczestniczącymi w półfinałach fazy play-off 
podjęły decyzję o zakończeniu rozgrywek 
w tym sezonie – czytamy w oświadczeniu. 
Na podstawie wyników sezonu zasad-
niczego oraz rywalizacji ćwierćfinałowej 
I miejsce oraz tytuł Mistrza Polski otrzy-
muje GKS Tychy, II miejsce i tytuł Wice-
mistrza Polski otrzymuje Re-Plast Unia 
Oświęcim. III miejsce przyznano ex aequo: 
JKH GKS Jastrzębie oraz GKS Katowice.

Rywalizacja w ćwierćfinale fazy play-off 
toczyła się do czterech wygranych i to 
właśnie hokeiści Roberta Kalabera powró-
cili z boju z tarczą.

Decydujący pojedynek z Cracovią, które-
go świadkiem były wypełnione niemal do 
ostatniego miejsca trybuny Jastora, został 

rozegrany w sobotę, 7 marca. Kibice jesz-
cze dobrze nie zagrzali miejsc, a krążek już 
znalazł drogę do bramki „Pasów”. Domi-
nik Paś potrzebował zaledwie 26 sekund, 
aby pokonać bramkarza gości. Doskonale 
spisujący się między słupkami bramki JKH 
Ondrej Raszka skapitulował jednak na 
samym początku drugiej tercji. W 54. mi-
nucie meczu drugiego gola dla gospoda-
rzy zdobył Maris Jass. Mogło to oznaczać 
tylko jedno - w niezwykle emocjonującej 
końcówce nasi rywale zmuszeni byli rzucić 
do ataku wszystkie siły. Mimo tego „Pasy” 
nie zdołały odwrócić losów pojedynku i po 
ostatniej syrenie na tafli i trybunach wy-
buchł prawdziwy szał radości, jak się oka-
zało, ostatni w sezonie 2019/2020…

Półfinałowym przeciwnikiem JKH GKS Ja-
strzębie miała być Unia Oświęcim.

tekst i fotografie: Łukasz Parylak

Jastrzębski Węgiel pewnie zajął pierwsze 
miejsce w grupie C Ligi Mistrzów, a ki-
bice z pewnością najlepiej zapamiętają 
podwójne zwycięstwo z Zenitem Kazań. 
Losowanie kolejnego rywala okazało się 
na tyle łaskawe, że nasi siatkarze uniknęli 
dalekiego wyjazdu do Rosji. Naszym prze-
ciwnikiem będzie Itas Trentino, jednak tu 
pojawiła się nieoczekiwana przeszkoda.

– (…) wystąpiliśmy do klubu Trentino Itas 
z propozycją rozegrania obu meczów 
ćwierćfinału Ligi Mistrzów na neutralnym 
terenie – czytamy w oficjalnym komuni-
kacie klubu z początku marca. Wniosek 
Jastrzębskiego Węgla miał związek z sy-
tuacją panującą we Włoszech i tamtejszy-
mi licznymi przypadkami potwierdzonych 

zakażeń koronawirusem. Przedstawiciele 
klubu z Trydentu oraz Europejskiej Konfe-
deracji Piłki Siatkowej długo pozostawali 
jednak nieugięci, a drużynie z Jastrzę-
bia-Zdroju groziło oddanie meczu wal-
kowerem. Nie zmieniło to jednak decyzji 
Adama Gorola, prezesa zarządu klubu – 
Powiem to jasno. Nie pojedziemy do Włoch. 
Ewentualna kwarantanna na skutek jakiej-
kolwiek infekcji, mogłaby przyblokować 
nasz zespół we Włoszech na okres dwóch 
tygodni. Zostalibyśmy automatycznie wyeli-
minowani z dalszych rozgrywek PlusLigi, na 
co sobie nie możemy pozwolić.

Zdecydowane stanowisko zarządu przy-
niosło jednak skutek dopiero, kiedy do CEV 
trafiła opinia Głównego Inspektora Sani-

tarnego, który nie rekomendował wyjazdu. 
Ostatecznie to boisko zadecyduje o awan-
sie do kolejnej fazy rozgrywek. Mecze z Itas 
Trentino miały zostać rozegrane 13 i 14 
marca, na neutralnym terenie – w słoweń-
skim Mariborze. Jednak w związku z dal-
szym rozwojem sytuacji Europejska Kon-
federacja Piłki Siatkowej podjęła decyzję 
o przełożeniu wszystkich meczów z udzia-
łem włoskich klubów w europejskich pu-
charach zarówno na terenie Włoch, jak 
i poza granicami Italii. Terminarz tych spo-
tkań nie jest jeszcze znany.

W dniu zamykania wydania nie znamy 
jeszcze losów meczów PlusLigi.

tekst i fotografia: Łukasz Parylak

Na stadionie przy ul. Harcerskiej odbył się 
pierwszy domowy mecz GKS-u Jastrzę-
bie w rundzie wiosennej. Przeciwnikiem 
zawodników Jarosława Skrobacza (któ-
ry w związku z czerwoną kartką oglądał 
mecz z trybun) był Radomiak Radom.

O pierwszej połowie można napisać jedy-
nie, że się odbyła. Na przerwę zawodnicy 
schodzili do szatni przy bezbramkowym re-
misie, a na trybunach momentami dało się 
odczuć nawet pewne znudzenie. Wszystko 
zmieniło się w drugich 45 minutach.

To gościom udało się objąć prowadzenie, 

a od 69. minuty GKS Jastrzębie przegry-
wał już różnicą dwóch bramek. Bramkarz 
gości nawoływał kolegów do zachowania 
spokoju i wtedy nastąpił cudowny powrót. 
Gospodarze otrząsnęli się i ruszyli do od-
rabiania strat. Kontaktowego gola zdobył 
w 76. minucie Marek Mróz. W serca kibiców 
wstąpiła nadzieja na ocalenie choćby punk-
tu, a głośny doping poniósł piłkarzy GKS-u. 
W 81. minucie stan meczu wyrównał Kamil 
Jadach. Zanim trybuny na dobre wróciły 
do zwykłego rytmu znów powietrze nad 
stadionem rozerwała wrzawa. To Farid Ali 
głową skierował piłkę do siatki gości i wy-

prowadził GKS Jastrzębie na prowadzenie, 
którego zespół nie oddał do końca spotka-
nia. Trzy punkty pozostały przy Harcerskiej.

W związku z odwołaniem imprez maso-
wych co najmniej jeden kolejny domowy 
mecz GKS-u Jastrzębie (z Wartą Poznań) zo-
stanie rozegrany bez udziału publiczności.

tekst i fotografie: Łukasz Parylak
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MĄDRZE POMAGAĆ
Dodatkowe kamery monitoringu, zabudowanie 8 ze-
wnętrznych boksów i montaż instalacji elektrycznej, 
a także stworzenie chodnika wzdłuż psich wybiegów 
– to tylko część inwestycji, jakie w ostatnim czasie 
poprawiły los mieszkańców jastrzębskiego schroni-
ska dla zwierząt.

Jastrzębskie bezdomne psy już odczuły zmiany. Dzięki 
zabudowie boksów, jest im, po prostu, cieplej. Dopro-
wadzenie prądu pozwala natomiast między innymi 
na dokładniejsze sprzątanie pomieszczeń, w których 
przebywają zwierzęta.

– Schronisko nigdy nie zastąpi prawdziwego domu. Chce-
my jednak, by nasi podopieczni mogli przebywać tu w jak 
najlepszych warunkach – podkreśla Marek Stoliński, 
pracownik jastrzębskiego schroniska.

Schronisko chętnie wspierają również mieszkańcy mia-
sta, którzy przynoszą zarówno karmę, jak i koce czy ręcz-
niki. Pracownicy apelują jednak, by pomagać mądrze:

– Wiele przedmiotów, które dostajemy, nie nadaje się do 
użytku w schronisku. Często otrzymujemy koce i podusz-
ki, wypchane pierzem. W schronisku takie rzeczy nie zdają 
egzaminu. Przed przyjazdem najlepiej, po prostu, dowie-
dzieć się, czego potrzebujemy. To samo dotyczy karmy. 
Zależy nam na tym, aby nasi podopieczni otrzymywali 
pełnowartościowy pokarm. Kupując pożywienie dla zwie-
rząt, zawsze należy zapoznać się ze składem gotowych 
karm. Jeśli mięso zajmuje w nim śladowe ilości, nie jest to 
pokarm odpowiedni dla psów. Zawsze lepiej kupić mniej-
szą ilość karmy lepszej jakości, niż duży worek czegoś, co 
może zaszkodzić zwierzętom – dodaje Marek Stoliński.

Obecnie w schronisku przebywa około 50 psów. 
Schronisko apeluje o to, by adoptować je w sposób 
mądry – nie tyle kierując się emocjami, ile mając pew-
ność, że jest się w stanie zapewnić zwierzęciu takie 
warunki, jakich ono potrzebuje.

tekst i fotografie: Barbara Englender

Najnowsze informacje o sytuacji 
jastrzębskich klubów można znaleźć na  

www.jastrzebie.pl
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