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fot. Łukasz Parylak

Drodzy jastrzębianie,

27 maja minie 30 lat od pierwszych wyborów samorządowych.
Patrząc wstecz, już dziś można ocenić, że ostatnie lata są jednym
z najlepszych okresów w historii Rzeczpospolitej.
Mamy powody do dumy. Tworzony od podstaw przez trzy dekady
samorząd stworzył dobre fundamenty dla rozwoju takich miasta
jak Jastrzębie-Zdrój. Dał nam namacalną możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego nam otoczenia. Z chwilą, gdy
27 maja 1990 roku system dał głos nam obywatelom, mogliśmy
zadbać o miejsce, w którym mieszkamy jak o własny dom. Mogliśmy zaangażować się w przedsięwzięcia bliskie naszemu sercu
i mieć realny wpływ na rozwój naszych społeczności.
Reforma samorządowa jest dziś uznawana za jedną z najbardziej udanych reform ostatniego 30-lecia. To w dużej mierze dzięki tym zmianom, Polska jest dziś państwem demokratycznym
i zdecentralizowanym. Dziś potrafimy skutecznie osiągać cele
i wytyczać długofalowe plany nastawione na rozwój naszych
małych ojczyzn.
Demokracja dała nam wiele praw, ale demokracja również zobowiązuje – do udziału w wyborach, przestrzegania prawa, tolerancji ludzi, poszanowania odmiennych poglądów, współodpowiedzialności za słowa i czyny oraz dbałości o wszystko, co nas
otacza. Solidarnie. Fundamentem demokracji jest właśnie samorządność lokalna. To tu tworzymy przestrzeń publiczną, miejsce dla siebie, dla dzieci i wnuków. To tu solidarnie powinniśmy
myśleć i działać ponad podziałami, nie patrząc na to, co dzieje
się w polityce na szczeblu państwowym. To tu chcemy razem
z Wami – mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju, podejmować decyzje,
realizować inicjatywy i rozwijać naszą małą ojczyznę.

KWIETNIOWE SESJE RADY MIASTA
Rada Miasta dwukrotnie obradowała w trybie
specjalnym na sesjach, które odbyły się 2 i 16
kwietnia. Zwołanie sesji w trybie pilnym podyktowane było potrzebą przeciwdziałania skutkom
koronawirusa, którymi zostali dotknięci jastrzębscy przedsiębiorcy. Podczas sesji nadzwyczajnej 2 kwietnia radni przyjęli uchwałę w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów,
budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz uchwałę w sprawie przesunięcia terminu płatności do 30 września br. rat podatku od nieruchomości na terenie
miasta. Na kolejnej nadzwyczajnej sesji w dniu
16 kwietnia obecni radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
dla Województwa Śląskiego. Pod tą ogólną nazwą kryje się wsparcie w postaci środków ochrony indywidualnej, chroniących przed zakażeniem
COVID-19, zakupionych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Na ten cel z miejskiego budżetu przeznaczono 124 575,00 zł. Podczas VI zwyczajnej sesji
rady miasta, która odbyła się 30 kwietnia, radni
podjęli uchwały dotyczące m.in.: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta, określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przewidzianego dla
miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2020 oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność miasta
Jastrzębie-Zdrój położonych przy ulicy Rybnickiej.
tekst: Jacek Majewski
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MAMY PRAWIE 13 MLN NA WIADUKT!

Ponad 12 mln 700 tysięcy złotych dofinansowania
otrzymało miasto Jastrzębie-Zdrój na przebudowę wiaduktu
na alei Piłsudskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu
alei z ulicami Graniczną i Północną.
Inwestycja jest jedną z najdroższych, jakie miasto Jastrzębie-Zdrój prowadziło
w ostatnich latach. Szacuje się, że koszt
przebudowy wiaduktu na alei Piłsudskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu
alei z Graniczną i Północną sięgnie 25 milionów zł. To jakby wybudować 3 OWN-y.
Mając to na uwadze, miasto podjęło wielomiesięczne starania zmierzające do
uzyskania dofinansowania na to przedsięwzięcie ze środków zewnętrznych. Cierpliwość opłacała się. Miasto dostało 12 mln
700 tysięcy złotych dofinansowania z funduszu dróg lokalnych. – To duże wsparcie
i bardzo cieszę się, że otrzymaliśmy to dofinansowanie. Długo na nie czekaliśmy ale
warto było, bo kwota jest znacząca. Mamy
oczywiście w budżecie zabezpieczoną pozostałą sumę. W tym miejscu chciałam podziękować posłom naszego miasta za wsparcie
w ubieganiu się o to dofinansowanie – mówi
prezydent Anna Hetman.
Przetarg na budowę wiaduktu na Alei Piłsudskiego jest już ogłoszony. Wraz z wiaduktem budowane będzie jednocześnie
rondo na skrzyżowaniu alei z Graniczną
i Północną. Jest to jedno z najbardziej
niebezpiecznych skrzyżowań w mieście.
W tym miejscu powstanie rondo turbinowe, które ma zwiększyć bezpieczeństwo
użytkowników ruchu drogowego i znacznie poprawić płynność przejazdu.
Z uwagi na duży zakres robót i, co się
z tym wiąże, wysoką wartość inwestycji,

obowiązuje pełna procedura przetargowa. A to oznacza, że wykonawcę inwestycji poznamy w połowie roku. Planowany termin rozpoczęcia budowy wiaduktu
zależy bezpośrednio od procedury przetargowej. Roboty budowlane potrwają
niecałe 2 lata, a realizowane będą etapami, zgodnie z uzgodnioną z Wykonawcą
organizacją ruchu.
Przypomnijmy, że projekt budowy wiaduktu zakłada między innymi budowę
dwóch niezależnych mostów, osobno dla
każdej z jezdni. Obiekt podzielony będzie,
jak do tej pory, na dwa pasy w każdym
kierunku. Dzięki takiej konstrukcji zyskujemy gwarancję, że jego użyteczność, pomimo szkód górniczych, będzie wydłużona. Poprawione zostaną także parametry
drogi, która awansuje z automatu do kategorii dróg głównych.
Przy budowie wiaduktu część wąwozu zostanie zasypana, jednak pozostawiony zostanie przepust na planowaną
budowę torów kolejowych. Powstaną
też dwa przyczółki. Z uwagi na znaczne
obciążenia przekazywane przez podpory, przewidziano wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami
przyczółków oraz pod konstrukcjami
z gruntu zbrojonego. Dodatkowo teren
będzie palowany.
Cały obiekt będzie miał 70 metrów długości i 20 szerokości. By przyspieszyć
roboty, wykonany zostanie nie z lanego

betonu, a z prefabrykatów. Powstanie
również 300 metrów bieżących drogi,
ze ścieżkami rowerowymi i chodnikami,
a także oświetlenie uliczne.
tekst: Izabela Grela
fotografia: Łukasz Parylak

WSPOMNIENIE
Są takie osoby, po których
odejściu pustka wydaje się
nigdy nie wypełnić. Wanda
Miłoś, założycielka Stowarzyszenia Jastrzębskich Amazonek, była jedną z nich.
– Chcemy przełamywać barierę milczenia wokół raka piersi,
rozmawiać o tej chorobie, żeby
dodawać sobie odwagi przed
badaniem, przed operacją i po
wyleczeniu – mówiła ilekroć
ktoś zapytał dlaczego po tak
angażuje się w prace na rzecz
kobiet dotkniętych chorobą nowotworową. Była założycielką
Stowarzyszenia Jastrzębskich
Amazonek. - Obiecałam sobie, że
jak pokonam raka, będę pomagała również innym kobietom –
mówiła Wanda Miłoś.
Była ciepłą, uśmiechniętą
i otwartą osobą. Pełna empatii
i zrozumienia dla innych. Zaangażowała się w prowadzenie
Amazonek aż do końca. - Kobieta musi wiedzieć, że trzeba
walczyć, że nie może się poddać,
bo przecież ma dla kogo żyć mówiła – wielokrotnie powtarzała.
Swoją walkę przegrała 4 maja
br. W pamięci amazonek i jastrzębian pozostanie na zawsze.
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ROZDALIŚMY WAM 35 000 MASECZEK

fot. Barbara Englender

35 tysięcy maseczek wielokrotnego
użytku trafiło do jastrzębian. Miasto Jastrzębie-Zdrój zdecydowało się na zakup
maseczek trójwarstwowych, by zachęcić
mieszkańców do profilaktycznego noszenia ich w przestrzeni publicznej. Są wielorazowe i można je prać po każdorazowym
użyciu w temperaturze powyżej 60 stopni.
Maseczki trafią do każdego domu i mieszkania w Jastrzębiu-Zdroju. – Rozważaliśmy
możliwość zakupu maseczek dla każdego
dorosłego mieszkańca, jednak uznaliśmy, że
mogłoby to być potraktowane jako impuls do
swobodnego wychodzenia z domu. Tymczasem izolacja społeczna nadal trwa. I jak pokazują statystyki w naszym mieście, jest skuteczna. Dlatego chcemy, by jastrzębianie nie

wychodzili z domów. Stąd też pomysł i apel,
by w każdym z domu wyznaczyć jedną osobę, która delegowana jest do wyjść z domu
w celu załatwiania najpilniejszych spraw –
tłumaczy prezydent Anna Hetman.
Zakup 35 tysięcy maseczek to koszt ponad
150 000 zł. Ich dystrybucja była możliwa
dzięki współpracy z działającymi na terenie miasta spółdzielniami mieszkaniowymi. – Już teraz serdecznie dziękuję prezesom
spółdzielni za to, że wyrazili chęć współpracy
z nami przy dystrybucji maseczek – mówi
Anna Hetman. W pozostałych sołectwach
dystrybucją zajęli się sołtysi, Ochotnicze
Straże Pożarne, Straż Miejska oraz pracownicy jednostek i Urzędu Miasta.
tekst: Izabela Grela

SZPITAL POTRZEBUJE, MIASTO REAGUJE
21 600 masek chirurgicznych i 330 000
rękawic nitrylowych miasto Jastrzębie-Zdrój przekazało szpitalowi w celu skutecznej walki z koronawirusem.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr
2 zwrócił się do miasta o pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa lekarzy
i pielęgniarek w związku z epidemią COVID-19. Jednorazowe maseczki i rękawiczki pozwolą uchronić jego pracowników przed zakażeniem koronawirusem,
a tym samym powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby.

– Pracownicy medyczni są teraz szczególnie
narażeni. Chcieliśmy w ten sposób ich wesprzeć. Mam nadzieję, że ta pomoc dla ludzi
walczących na pierwszym froncie okaże się
skuteczna. W czasie epidemii musimy sobie
wzajemnie pomagać – powiedziała prezydent Anna Hetman.
Środki ochrony osobistej, które otrzymał
jastrzębski szpital, warte są 124 575 złotych. Uchwałę pozwalającą na przekazanie pieniędzy z budżetu miasta podjęła
16 kwietnia Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
podczas sesji nadzwyczajnej.
tekst: Izabela Grela
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fot. Łukasz Parylak

W ciągu pierwszego tygodnia prawie 30 osób skorzystało
z możliwości wykonania testów na zakażenie koronawirusem
dzięki miejskiemu wymazobusowi.
Wymazobus jeździ w Jastrzębiu-Zdroju od 22 kwietnia. Specjalna
karetka dociera do osób skierowanych na kwarantannę, wskazywanych wyłącznie bezpośrednio przez sanepid. Wymaz do
badania w kierunku koronawirusa pobiera specjalnie przeszkolony personel, zabezpieczony w środki ochrony osobistej. O takiej
wizycie mieszkańcy są wcześniej informowani telefonicznie. Pobrane próbki trafiają do przebadania do jednego ze specjalistycznych laboratoriów. – Dzięki uruchomieniu wymazobusu mieszkańcy
znacznie krócej czekają na test na obecność koronawirusa. Co prawda
to zadanie rządowe, jednak mając na uwadze zdrowie i życie jastrzębian, zdecydowałam o wsparciu administracji w jej działaniach – informuje prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman.
Jastrzębie chce w ten sposób pomóc służbom sanitarnym, bardzo mocno obciążonym pracą, ale przede wszystkim mieszkańcom. Do tej pory na pobranie wymazu w kierunku koronawirusa
oczekiwało się zbyt długo. Dzięki zorganizowaniu wymazobusa
mieszkańcy przebywający w domowej izolacji mają szansę na
poznanie wyniku testu o wiele szybciej. Miasto przeznaczyło na
ten cel 45 tysięcy złotych.
tekst: Izabela Grela

fot. archiwum organizatora

„TO BYŁ EFEKT DOMINA”
1000 maseczek i 100 przyłbic zasponsorowali Kamil Glik z żoną Martą, którzy dołączyli
do akcji „RAZEM dla POGOTOWIA” KS Nautilus. Zbiórka początkowo prowadzona była
z myślą, by sfinansować zakup pralki dla jastrzębskich medyków. Tymczasem jej efekty
przerosły oczekiwania samych organizatorów…
Akcja „RAZEM dla POGOTOWIA” została założona na portalu pomagam.pl. – Początkowo
mieliśmy kupić pralkę, ale okazało się, że z powodu przepisów nie możemy tego zrobić. Postanowiliśmy więc, jako klub Nautilus, kupić coś, co w pewien sposób przyda się wszystkim
mieszkańcom, czyli sprzęt ochrony osobistej dla pracowników pogotowia – opowiada Sylwia
Wdowiak, organizatorka akcji. – Bezpośrednim impulsem do założenia zbiórki był dla mnie
fakt, że jestem rodzinnie związana z jastrzębskim pogotowiem. W pierwszej chwili kierował
mną głównie strach o najbliższych – relacjonuje.
W akcję zaangażowali się nie tylko znani sportowcy, ale również jastrzębianie. W ciągu
kilku dni wpłacili prawie 6 tysięcy złotych. – Jestem zaskoczona i poruszona odzewem,
z jakim ta akcja się spotkała. Niemal od razu, po jednej rozmowie telefonicznej, włączyło się
do niej przedszkole specjalne. Ja zaczęłam zbiórkę, ale ludzie pięknie pociągnęli ją dalej. To był
efekt domina w czystej postaci – podkreśla Sylwia Wdowiak
Kwotą 12 tysięcy złotych wsparł ją najbardziej znany jastrzębski piłkarz – Kamil Glik,
z żoną Martą. – Zbiórka toczyła się lawinowo. Kiedy napisałam do Marty Glik, myślałam,
że włączy się w akcję symbolicznie, tymczasem ogromnie nam pomogli. Otrzymywaliśmy
też dary od mieszkańców, pieniądze wpłacali ludzie z całej Polski – opowiada Sylwia
Wdowiak. Prócz maseczek i przyłbic dzięki zbiórce udało się kupić między innymi 27
litrów płynu do dezynfekcji powierzchni, 21 litrów płynu do odkażania rąk, termometry bezdotykowe czy 3000 rękawiczek. Najnowszym – i najdroższym – zakupem
jest specjalistyczny plecak do resuscytacji, który kosztował 1400 złotych. – Taki sprzęt
jest nam niezbędny. Zabieramy go na każdy wyjazd. W plecaku są zestawy iniekcyjne, leki
i, oczywiście, sprzęt do resuscytacji – podkreśla Michał Wolański, ratownik medyczny.
– Na początku epidemii, gdy zaczynała się zbiórka, w szpitalach i w pogotowiu brakowało
sprzętu ochrony osobistej, teraz już mamy do niego dostęp. Wykorzystujemy go w każdej
możliwej sytuacji. Dopiero po tych kilku tygodniach nasza praca nabiera spokojnego charakteru – mówi Michał Wolański.
Sylwia Wdowiak nie wyklucza, że – jeśli zajdzie taka potrzeba – będą organizowane kolejne zbiórki. – Nie zamykamy tutaj bram. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, analizujemy, co
jest potrzebne. Jeżeli będzie potrzeba, chcemy to kontynuować – zaznacza organizatorka akcji.

PRAWIE 100 TYSIĘCY
NA LAPTOPY DLA
JASTRZĘBSKICH SZKÓŁ
30 komputerów z oprogramowaniem zostanie zakupionych dzięki projektowi
„Zdalna szkoła w Jastrzębiu-Zdroju”. Sprzęt komputerowy
będzie wykorzystywany do
prowadzenia lekcji w trybie
zdalnym. Dokładna kwota
dofinansowania to 99 962,10
złote. Jest to maksymalne
możliwe wsparcie.
Projekt „Zdalna szkoła w Jastrzębiu-Zdroju” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach: I Osi
priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa –
„Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
internetu o wysokich przepustowościach”, zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego.
tekst: Barbara Englender

tekst: Barbara Englender
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ODDZIAŁ
PEDIATRII
WZNAWIA
DZIAŁALNOŚĆ

Po ponad pięciu miesiącach zawieszenia Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny Nr 2 wznawia działalność oddziału pediatrii.
Z powodu braku odpowiedniej wymaganej liczby personelu medycznego, od 4
listopada ubiegłego roku praca oddziału
została zawieszona. Obecnie jednostka
liczy 20 łóżek, w tym 10 stanowisk przeznaczonych dla dzieci najmłodszych. Oddział wyposażony jest w specjalistyczny
sprzęt, kompletne zaplecze diagnostyczne oraz własną izbę przyjęć znajdującą
się przy wejściu do przyszpitalnych poradni specjalistycznych.

Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta
i okolic mogą korzystać z oddziału od 23
kwietnia. Do dyspozycji ich opiekunów pozostaje kuchnia oddziałowa oraz miejsce
przy łóżkach, aby w komfortowych warunkach mogli czuwać nad swoimi podopiecznymi. Nad bezpieczeństwem pacjentów,
prawidłowym funkcjonowaniem oddziału
oraz personelu lekarsko-pielęgniarskiego
czuwa Agata Szeląg–Szymocha – specjalista w dziedzinie pediatrii oraz onkologii
i hematologii dziecięcej.

Mimo profesjonalnego wyposażenia i fachowej obsługi mamy nadzieję, że najmłodsi jastrzębianie oraz ich koledzy
z okolicznych gmin będą rzadko gościć na
oddziale pediatrii.
tekst: Jacek Majewski

MIASTO WYRÓŻNIONE ZA PROMOCJĘ ZDROWIA
Nasze miasto otrzymało certyfikat i tytuł
laureata w konkursie „Samorząd Promujący Zdrowie”. Konkurs jest częścią Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego
„Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia”.

W programie wyróżnia się gminy, powiaty i samorządy wojewódzkie promujące
nowoczesne i skuteczne działania zachęcające do aktywności fizycznej swoich mieszkańców.

Do otrzymania tytułu przyczyniły się programy realizowane w latach 2016-2019:
„Program z zakresu edukacji zdrowotnej,
promocji zdrowia i profilaktyki chorób dla
mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój, powyżej 60 roku życia – zdrowy senior” oraz
„Programu polityki zdrowotnej w zakresie
szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w mieście Jastrzębie-Zdrój”.
Doceniono też jastrzębskie Dni Promocji Zdrowia, system rowerów miejskich,
budowę ścieżek rowerowych, a także organizację masowych biegów ulicznych:
„Jastrzębska Dziesiątka”, „Kobiety na 5+”
oraz „Biegi Małego Jastrząbka”.
– Cieszymy się, że komisja wyróżniła nasze starania w dziedzinie promocji zdrowia,
wspierania ekologii, zdrowego stylu życia,
sportu i turystyki. To dla nas wyjątkowe wyróżnienie – mówiła Jolanta Kluba z Referatu Polityki Społecznej i Zdrowia.

fot. arch. UM
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tekst: Wiktoria Knesz

DNI MIASTA NIE BĘDZIE
Tegoroczne Dni Jastrzębia-Zdroju miały odbyć się w dniach
5-6 czerwca. Ze względów bezpieczeństwa, ale także dlatego, że trudno dziś świętować, bawić się, kiedy musimy walczyć z jednej strony o życie i zdrowie, a z drugiej o podstawy
egzystencji, miasto Jastrzębie-Zdrój odwołuje Dni Miasta. Ta
decyzja jest oczywiście podyktowana obecną sytuacją i obowiązującym stanem epidemii.
fot. arch. UM

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLA
POZOSTANĄ ZAMKNIĘTE
Ze względów bezpieczeństwa i mając na uwadze zdrowie jastrzębian, żłobek i przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja br.
Szef rządu poinformował, że w drugiej fazie odmrażania gospodarki, od 6 maja, dopuszczona będzie możliwość otwarcia
żłobków i przedszkoli. Zaznaczył jednak, że ostateczne decyzje
będą podejmowane przez organy założycielskie. W przypadku
Jastrzębia-Zdroju są to władze miasta.
Prezydent Anna Hetman zdecydowała, że placówki pozostaną
zamknięte. – Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie jastrzębian, żłobek i przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju pozostaną zamknięte do 24 maja br. Do tego czasu rodzice mogą korzystać z zasiłku
opiekuńczego. Chcę, by z takiej możliwości skorzystali dla dobra
własnych dzieci i nas wszystkich. Naszą intencją jest minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem na terenie naszego miasta
– mówi prezydent Anna Hetman.

– Widzimy, jaka jest sytuacja związana z koronawirusem. Skupienie
5-8 tysięcy ludzi w jednym miejscu, nawet za jakiś czas, mogłoby
skończyć się źle – tłumaczy prezydent Anna Hetman.
Ewentualne przeniesienie imprezy na późniejszy termin również
nie wchodzi w rachubę. W związku z epidemią polska gospodarka hamuje. W Jastrzębiu zamknięte są sklepy i punkty usługowe, a część zakładów pracy działa w ograniczonym trybie.
Miasto już przygotowało pomoc dla przedsiębiorców w postaci
wartego 15 milionów zł pakietu „Wsparcie dla biznesu”, który
zakłada umorzenia i obniżki czynszów, podatków czy opłat.
Oszczędności szukają także urzędnicy, którzy już przygotowują
plan cięć w budżecie miasta.
– Na pewno w pierwszej kolejności będą to wydatki zaplanowane
chociażby na imprezy. W tej chwili wszystkie instytucje miejskie oraz
wydziały Urzędu Miasta przekazują nam raporty, gdzie możemy zaoszczędzić pieniądze. Tak poważny kryzys będzie od nas wymagał
większego zaangażowania finansowego i weryfikacji planu budżetu
na ten rok – mówi prezydent Anna Hetman.
tekst: Izabela Grela

Według Rozporządzenia Rady Ministrów zasiłek opiekuńczy
przysługuje rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci do lat 8,
niepełnoletnich dzieci niepełnosprawnych, a także opiekunom
dorosłych osób niepełnosprawnych.
Dodajmy, że w czasie, gdy jastrzębski żłobek i przedszkola są
zamknięte, rodzice zwolnieni są z opłat za nie.
tekst: Izabela Grela

fot. arch. UM

POMAGAJĄ OSOBOM W KWARANTANNIE

W tym wyjątkowym czasie Ośrodek
Pomocy Społecznej skupia się na pomocy osobom, które najbardziej tego
potrzebują - pracownicy wspierają
ludzi objętych kwarantanną. To właśnie oni w obecnej sytuacji są zdani
na drugiego człowieka, ponieważ nie
mogą wykonywać zwykłych czynności. Niezależnie od ilości osób pozostających w izolacji ośrodek pomoże
każdemu potrzebującemu.
– Zapewniana pomoc polega na realizacji najpilniejszych potrzeb: wyżywienie
dowożone dwa razy dziennie, leki, środki
czystości, wsparcie psychologiczne. To,
w jakim zakresie jest ona udzielana, zależy od indywidualnych potrzeb. Zdarzy-

ło się, że pomagaliśmy w sprawie wynoszenia śmieci. Dla wszystkich to sprawa
prozaiczna, ale dla osób, które nie mogą
opuścić własnego mieszkania jest to
problem wielkiej rangi – powiedziała
Klaudia Nietrzebka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dostarczanie posiłków czy zakupionych leków i środków czystości musi
się odbywać przez osoby odpowiednio przygotowane, przeszkolone i wyposażone w sprzęt ochrony osobistej.
W naszym mieście to zadanie realizowane jest w ścisłej współpracy ze
Strażą Pożarną.

– Osoby w kwarantannie zachęcamy
do kontaktu telefonicznego lub wysyłania wiadomości drogą elektroniczną.
W tych trudnych chwilach warto, aby
skorzystały z porady psychologa –
mówi Klaudia Nietrzebka.
Ze względu na okoliczności uruchomiona została dodatkowa możliwość
kontaktu telefonicznego (0 505 209
639) z pracownikami Ośrodka poza
godzinami pracy od poniedziałku do
piątku w godz. 15.30 do 19.00 oraz
w soboty i niedziele od 10.00 do 14.00.
Ponadto utworzono konto emailowe,
(kryzys@ops.jastrzebie.pl) do którego
dostęp dyrekcja ma całą dobę.
tekst: Wiktoria Knesz
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MIEJSKIE KWIETNIKI
ZNOWU ROZKWITŁY
Stokrotki, niezapominajki, goździki i bratki... Ponad 7,5 tysiąca roślin cieszy już oczy mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Choć,
z powodu epidemii koronawirusa, ta wiosna jest dla wszystkich
wyjątkowa, to jak co roku klomby, rabatki, skwery i donice znów
wypełniły się różnobarwnymi kwiatami.
Wielokolorowe kwiaty można podziwiać zarówno przy głównych
ulicach miasta, w donicach na chodnikach, jak i w Parku Zdrojowym. To dzięki nim miasto nabrało w pełni wiosennego charakteru.
W dobie epidemii maksymalnie powinniśmy ograniczyć spotkania z innymi ludźmi. Można jednak – stosując się do ustalonych
ograniczeń – spacerować w miejscach do tego przeznaczonych.
tekst i fotografia: Barbara Englender

WYBORY ŁAWNIKÓW

W lipcu odbędą się wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach. Zostanie
w nich wyłoniona jedna osoba. Aby starać się o to miejsce, należy zgłosić swoją kandydaturę do
30 czerwca 2020.
Jak zostać ławnikiem?
Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz.U. z 2020r, poz. 365, t.j. z dnia 6 marca 2020r.) - ławnikiem może być wybrany ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
ukończył 30 lat,
jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
1)
2)
3)
4)

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających
czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2020r. w Biurze Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pokój Nr 125 i 126, budynek A.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie ww. terminu, a także zgłoszenia, które nie
spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do
zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Zgodnie z zapisami art. 162 § 2 – do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie
zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowody osobistego.
Art. 162 § 3 - do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis
lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące
tej organizacji.
Art. 162 § 4 - do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia
przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w art. 162 § 3 nie
wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt
opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na
ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo
odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika dostępne są na stronach internetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz w Biurze Rady Miasta.
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OSZCZĘDŹ TEGO
ŚRODOWISKU
W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii
koronawirusa jednym z nakazów jest zakładanie rękawiczek ochronnych przed wejściem do
sklepu. Dobrą informacją jest fakt, że mieszkańcy wzięli sobie do serca ten obowiązek. Problem
w tym, że po wizycie w sklepie zużyte środki
ochronne wyrzucane są nie do kosza, a gdzie
popadnie. Pełno ich na chodnikach i trawnikach,
szczególnie w okolicach supermarketów. Zastanówmy się nad tym. Przykre, że materiały, które
miały nam pomóc w walce z epidemią, stały się
zagrożeniem dla środowiska naturalnego.
– Osoby, które wyrzucają zużyte rękawiczki jednorazowe między innymi na drogę, ulicę albo trawnik przyczyniają się do zaśmiecania przestrzeni
publicznej. To traktowane jest jako wykroczenie.
Przyłapani na zanieczyszczaniu środowiska podlegają karze w wysokości 500 zł – mówi Grzegorz
Osóbka komendant Straży Miejskiej.
Pamiętajmy, wykorzystane jednorazowe rękawiczki należy wyrzucać do pojemników lub worków w kolorze czarnym na odpady zmieszane.
tekst: Wiktoria Knesz
fotografie: Barbara Englender, Łukasz Parylak

KTO I JAK
KORZYSTA
Z NASZYCH ULG

UWAGA, SUSZA!
NIE KOSIMY TRAW!

Ilu przedsiębiorców skorzystało
z ulg oferowanych przez miasto już
w kwietniu? Są pierwsze dane.
2 kwietnia miasto Jastrzębie-Zdrój ogłosiło dedykowany lokalnym przedsiębiorcom program „Wsparcie dla biznesu”. Na
jastrzębski pakiet składa się m.in.: obniżenie opłaty za czynsz, umorzenie opłaty za dzierżawę gruntów, przesunięcie
terminu podatku od nieruchomości oraz
zwolnienie z podatku osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą.
Do końca kwietnia do tutejszego urzędu
miasta wpłynęło 20 wniosków o zwolnienie z podatku od nieruchomości. 19
wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Tym samym przedsiębiorcy
uzyskali wsparcie miasta rzędu prawie
35 tysięcy zł.
Istnieje też możliwość przesunięcia terminu płatności. Z niej skorzystają wszyscy, którzy płacą podatek od nieruchomości za działalność gospodarczą. Tutaj nie
trzeba nawet składać wniosku.
Wśród nich są 954 osoby fizyczne i około
250 osób prawnych.
Z kolei w tym samym czasie do Miejskiego
Zarządu Nieruchomości złożone zostały

32 wnioski, w tym: 20 wniosków o ulgę
w wysokości 100% , 10 wniosków o ulgę
w wysokości 50%, w dwóch nie określono
wysokości wnioskowanej ulgi. Kwota do
umorzenia za miesiąc kwiecień, wynikająca ze złożonych wniosków, wynosi ponad
11 tysięcy złotych.
Do Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego
wpłynęły trzy wnioski w sprawie o obniżenie czynszu dzierżawnego za grunty
pod kioski handlowe zlokalizowane na
terenie targowiska miejskiego przy ul.
Arki Bożka. Z kolei z ulgi z tytułu opłaty
za miesięczną rezerwację stałych miejsc
handlowych skorzystały 62 osoby handlujące na targowisku na łączną kwotę
ponad 11 tysięcy zł.
Do Wydziału Mienia złożono w sumie
12 wniosków o umorzenie należności
czynszowych w związku z epidemią koronawirusa. Kompletne wnioski podlegające umorzeniu zostały złożone przez 5
przedsiębiorców. 2 wnioski nie podlegają
umorzeniu, natomiast 5 przedsiębiorców
złożyło niekompletne wnioski.
tekst: Izabela Grela

PRZEDSIĘBIORCO, WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Nadzwyczajna sytuacja wywołana epidemią koronawirusa może nieść za
sobą dalekosiężne skutki społeczno-ekonomiczne. Jest ona poważnym
zagrożeniem dla funkcjonowania gospodarki, przedsiębiorstw, a w konsekwencji również dla wszystkich jastrzębskich rodzin.
Miasto Jastrzębie-Zdrój podjęło już działania mające na celu ograniczenie
do minimum negatywnych skutków związanych z epidemią COVID-19. Ze
względu na to, aby jeszcze lepiej dostosować nasze działania ważne jest, by
miały one odniesienie do konkretnych zjawisk, zdarzeń i sytuacji i potrzeb
jastrzębskich przedsiębiorców.
W tym celu przygotowaliśmy krótką ankietę, dzięki której chcemy zebrać
informacje o Państwa problemach, wyzwaniach stojącymi przed Waszymi
firmami, a także Waszych oczekiwaniach wobec dalszych działań jastrzębskiego samorządu.
Ankieta jest całkowicie anonimowa oraz dobrowolna i posłuży jedynie do
opracowania nowych rozwiązań tworzących jastrzębski pakiet „Wsparcie
dla biznesu”. Można ją znaleźć na stronie www.jastrzebie.pl/strefa-biznesu.

Zbyt częste koszenie trawników
może doprowadzić – zwłaszcza
w warunkach suszy – do przesuszenia darni i wierzchniej warstwy gleby. Stąd decyzja o tymczasowym zakazie koszenia.
W latach poprzednich w Jastrzębiu-Zdroju trawy koszone były
nawet 8 razy w sezonie. Wraz
ze zmianą klimatu wykaszanie
stopniowo ograniczano. I tak
w 2019 roku trawy ścięto już tylko 4 razy. W tym roku z uwagi na
panującą suszę, miasto wstrzymało całkowicie wykaszanie.
– Bacznie obserwujemy panujące warunki pogodowe, od których
uzależniamy zakres i częstotliwość
prac. W minionych latach pierwsze
przycinanie trawników zazwyczaj
zaczynaliśmy na przełomie kwietnia i maja. W tym roku w warunkach suszy koszenie trawy byłoby błędem. Decyzję o wykonaniu
pierwszego koszenia uzależniamy
od warunków pogodowych. Póki
co zostały wstrzymane – mówi
prezydent Anna Hetman.
Wstrzymanie koszenia wprowadzone zostało na terenach
utrzymywanych przez miasto.
Nie obejmuje to więc pozostałych terenów zieleni, które nie
są w utrzymaniu miejskiej jednostki, ale ważne jest to, aby ich
zarządcy zdawali sobie sprawę
z zabiegów, które trzeba wprowadzać, aby przeciwdziałać
suszy. Nawet kosztem tego, że
przez jakiś czas będą one zaburzać poczucie estetyki (wyższa
trawa, niezgrabione liście). W innym przypadku nie damy trawie
możliwości przetrwania i poradzenia sobie w tych trudnych
warunkach suszy, o której w tym
roku mówimy już wiosną.
Rzadsze wykonywanie koszenia
prowadzi do polepszenia warunków w miejskich wyspach
ciepła, czyli na terenach gęsto
zabudowanych, gdzie występuje deficyt wilgoci. Ograniczone
koszenie, oprócz zatrzymania
wody, sprawia, że wzrasta różnorodność biologiczna.
tekst: Izabela Grela
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„SIĘGNIJ PAMIĘCIĄ”, ODPOWIEDZ,
„CZY POZNAJESZ” – MIEJSKI
OŚRODEK KULTURY ZAPRASZA
DO UDZIAŁU W ZABAWIE
W czasie epidemii koronawirusa Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju zaproponował mieszkańcom odkrywanie miasta
za pośrednictwem internetu. – W momencie, gdy wprowadzono
obostrzenia związane z epidemią, szukaliśmy sposobów, by dotrzeć
do naszych mieszkańców. Chcemy pokazać jastrzębianom, jak nasze
miasto wyglądało dawno temu, a tym samym zaangażować ich we
wspólną zabawę – relacjonuje Krystyna Szwiec z jastrzębskiego
Miejskiego Ośrodka Kultury.
W ramach akcji „Czy poznajesz?” Miejski Ośrodek Kultury na swojej
stronie na Facebooku udostępnia regularnie archiwalne zdjęcia z jastrzębskich ulic. Zadanie jest proste: należy odgadnąć, gdzie dana
fotografia została wykonana. Konkurs „Sięgnij pamięcią” pozwala
natomiast mieszkańcom miasta podzielić się własnymi pamiątkami. – Mamy nadzieję, że pokazywane przez nas zdjęcia pobudziły Państwa wyobraźnię i skłoniły do przeszukania swoich archiwów. Chcieliśmy, żeby Państwo nam wysyłali fotografie nietypowych ujęć naszego
miasta – tak, aby wszyscy mogli zapoznać się z tym, jak ono kiedyś wyglądało – zachęcał do udziału w akcji dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury, Janusz Jurczak.
Zadania konkursowe podzielone są tematycznie – do tej pory MOK
zapraszał między innymi do pochwalenia się pierwszym PRL-owskim samochodem. Kolejny temat nawiązywał do pochodów pierw-

szomajowych. – Spotykamy się z bardzo pozytywnym odzewem.
Mieszkańcy dziękują nam za to, że dzięki akcji mogą powspominać,
jak kiedyś było – podsumowuje Krystyna Szwiec.
Zdjęcia przesłane przez mieszkańców można zobaczyć na stronie www.mok.jastrzebie.pl oraz w portalach społecznościowych
(tam również więcej szczegółów na temat konkursów).
tekst: Barbara Englender

ŚCIĄGNIJ KSIĄŻKI NA SWÓJ TELEFON!

Dziesiątki tysięcy e-booków czekają na
czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju. Choć w czasie
epidemii nie można wejść do jej siedziby, za zamkniętymi drzwiami trwa intensywna praca – wszystko po to, by
umożliwić jastrzębianom jak najszerszy
kontakt z literaturą.

trzeby czytelników. Szczególnie warto zwrócić
uwagę na bazę Legimi. Znajduje się w niej
ogromny wybór literatury pięknej, faktu i naukowej. Polecane przez nas bazy e-booków są
aktualizowane na bieżąco, intuicyjne, a przede
wszystkim, dla naszych czytelników, darmowe
– tłumaczy Maria Kucharska, dyrektorka
jastrzębskiej biblioteki.

Za pośrednictwem MBP można skorzystać
z książek udostępnionych na platformach
Legimi i IBUK Libra – Biblioteka serdecznie
poleca e-booki. Można je czytać w dowolnym
miejscu, dowolnym czasie i na dowolnym
sprzęcie: od tabletów i smart fonów po laptopy. Oferta ta jest idealną odpowiedzią na po-

Aby uzyskać dostęp do platform oferujących e-booki, należy skontaktować się
z siedzibą główną biblioteki lub filiami na
ul. Opolskiej bądź w Masnówce. A na jakie
książki warto się zdecydować? Tu w wyborze pomogą filmy, nagrywane przez pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej

WIRTUALNIE W „CIASNEJ”

sytuacji chcieliśmy umożliwić ludziom bezpieczne zwiedzanie naszych wystaw. Wirtualne ekspozycje organizują muzea i galerie
na całym świecie. My robimy to za pomocą
prostych narzędzi, niewielkimi środkami.
Mam jednak nadzieję, że skutecznie – chcemy dać jastrzębianom kulturalną alternatywę w tym trudnym czasie – powiedział
Witold Englender, właściciel galerii.

Islandzkie krajobrazy Marii Płonki, obrazy
z serii „Blokowisko” Marka Kraussa, a już
niedługo kolejne prace plastyczne i fotograficzne. W czasie zagrożenia koronawirusem jastrzębska galeria „Ciasna” udostępnia wystawy elektronicznie.
Wirtualne zwiedzanie wystaw w „Ciasnej”
rozpoczęło się wraz z wybuchem epidemii. Pierwsza z wystaw udostępniona została już 20 marca. – W tej niecodziennej
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Aby skorzystać z wirtualnego zwiedzania, należy wejść na stronę www.ciasna.
dl.pl i wybrać baner „Wirtualne zwiedza-

i publikowane w mediach społecznościowych. Można je znaleźć na stronie: www.
facebook.com/bibliotekajastrzebie.

tekst: Barbara Englender

fot. arch. MBP

nie”. Na stronie galerii można również
znaleźć katalogi wystaw do samodzielnego wydrukowania.
tekst: Barbara Englender

WYBIERZ SIĘ
NA INTERNETOWE
ZWIEDZANIE!

Rzeźby w węglu i graficie, sprzęt audiowizualny
z epoki PRL-u, a nawet całe mieszkanie z lat 70-tych.
To tylko część eksponatów, które można zobaczyć na
filmach publikowanych przez Miejski Ośrodek Kultury
na kanale YouTube.
W czasie epidemii koronawirusa największe światowe muzea i galerie sztuki
rozpoczęły akcję wirtualnego zwiedzania. Nie ruszając się z domu, można zobaczyć również wystawy prezentowane
w placówkach jastrzębskiego Miejskiego
Ośrodka Kultury.
– Dzięki tej akcji wychodzimy naprzeciw
mieszkańcom. Nawet jeśli galerie są zamknięte, wciąż można zobaczyć nasze wystawy, tyle że wirtualnie. W tej chwili zostały
już nakręcone filmy z Galerii Historii Miasta,
galerii Epicentrum i innych placówek. Publikujemy je stopniowo – tłumaczy instruktorka
jastrzębskiego MOK-u, Krystyna Szwiec.

Filmy stworzone przez Miejski Ośrodek
Kultury to nie tylko szansa na zobaczenie
jastrzębskich wystaw, ale również ogromna dawka wiedzy. Wszystkie produkcje
realizowane są przy udziale instruktorów,
oprowadzających po ekspozycjach prezentowanych przez MOK. – Nasze wystawy to prawdziwy sentymentalny zawrót głowy – podkreśla Marcin Boratyn, kierownik
Galerii Historii Miasta – „Moje M” odtwarza
typowe mieszkanie z lat 70-tych, na wystawie „Świat dźwięku i obrazu” gromadzimy
ponad 100 różnych modeli sprzętów audiowizualnych. Na pewno każdy mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju zobaczy tu przedmioty, które
kiedyś miał w domu.

Jak zaznacza Krystyna Szwiec, filmy stworzone w Miejskim Ośrodku Kultury to propozycja adresowana nie tylko do stałych
bywalców jastrzębskich placówek kulturalnych. – Wśród mieszkańców naszego
miasta są osoby, które wciąż jeszcze nie były
w naszych galeriach. Wirtualne zwiedzanie
to również ukłon w ich stronę. W ten sposób
mogą zobaczyć wystawy, zainteresować się
naszą działalnością. Liczymy na to, że kiedy skończy się epidemia, to spotkamy się
w prawdziwym świecie – konkluduje.
tekst: Barbara Englender
fotografia: archiwum MOK
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fot. arch. Komenda Miejska PSP

NOWY WÓZ DLA SZEROKIEJ
Pracę Ochotniczej Straży Pożarnej w Szerokiej wspomoże nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Choć,
jak przyznają sami strażacy, wóz został przekazany
w skromnej atmosferze, w jednostce powitano go z radością. Sprzęt ten jest niezbędny w wykonywaniu przez
strażaków codziennej służby.
W czasie epidemii koronawirusa jastrzębscy strażacy
zajmują się również doraźną pomocą dla mieszkańców

miasta, którzy nie powinni wychodzić z domów – między innymi dostarczaniem żywności potrzebującym.
Nowy samochód OSP Szeroka otrzymała decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego od Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju. Koszt wozu wyniósł 430
tysięcy złotych.
tekst: Barbara Englender

ODDAJ ODPADY NA STARYCH ZASADACH
Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (PSZOK) wydłużyły czas przyjmowania odpadów na podstawie
papierowego oświadczenia. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego miasta,
do dnia 30 czerwca 2020r. odpady komunalne przyjmowane będą w punktach odbioru zarówno po okazaniu karty PSZOK, jak również na postawie papierowego oświadczenia.
Punkt GPZON zlokalizowany przy ul. Dworcowej 17d czynny jest we wtorki i czwartki w godz.
od 7:30 do 15:00 Punkt PSZOK znajdujący się przy ul. Norwida 34 czynny jest w poniedziałki
i czwartki od 7:00 do 17:00, wtorki, środy oraz piątki od 7:00 do 15:00 oraz soboty od 7:00 do
13:00. Przyjmowanie odpadów zgodnie ze starymi zasadami nie zwalania nas od przestrzegania
wytycznych związanych z segregacją. W związku z tym śmieci dostarczane do GZPON muszą być
odpowiednio posegregowane, a w razie wątpliwości co do ich składu lub rodzaju także opisane.
Unikajmy mieszania odpadów, zwłaszcza z tymi biodegradowalnymi, które powinny być umieszczane osobno, w workach.
Odpady dostarczone do PSZOK również podlegają segregacji na odpady zielone (trawa, liście,
drobne gałęzie) oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (m.in. gruz, stolarka okienna i drzwiowa,
odpady izolacyjne).
W razie wątpliwości przy segregowaniu śmieci, odwiedź stronę miasta. W zakładce „Ekologia”
znajdziesz informację o gospodarowaniu odpadami.
tekst: Jacek Majewski

12

www.jastrzebie.pl

STRAŻ TO
ADRENALINA

Dźwięk syreny strażackiej, wozy bojowe, akcja gaśnicza, od której często zależy życie ludzkie. To wszystko nie jest obce 18-letniej Anicie Drescher, uczennicy klasy strażackiej II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego.
Straż pożarna to nie tylko chwilowe zainteresowanie, zastrzyk
adrenaliny, ale pasja, tradycja rodzinna i fascynująca przygoda.
Zamiłowanie do straży pożarnej ma we krwi. To ugruntowana
tradycja rodzinna. Ona sama jest członkinią Ochotniczej Straży
Pożarnej Jastrzębie Górne oraz uczennicą Zespołu Szkół Nr 2 im.
Wojciecha Korfantego w klasie… strażackiej. Co takiego ciągnie
18-letnią dziewczynę do tej niełatwej, jednak męskiej profesji?
Nie bez przesady można powiedzieć, że straż pożarna towarzyszyła jej od kołyski. Anita Drescher mieszka w Jastrzębiu
Górnym, o 110-letnich tradycjach straży ogniowej. Jej tata to
członek OSP oraz zawodowy strażak. Wychowała się wśród
wozów bojowych, zawodów strażackich, drużyn ochotniczych.
Nic dziwnego, że mając 7 lat, zasiliła szeregi drużyny dziecięcej,
następnie – już jako nastolatka – dziewczęcej, a obecnie kobiecej. Po gimnazjum trafiła do klasy o profilu strażackim, jedynej
takiej w mieście, działającej w ogólniaku ZS Nr 2.

– To był bardzo dobry wybór. W klasie strażackiej w „Korfantym”
łączę pasję z nauką. Uczę się tradycyjnych przedmiotów, w tym
rozszerzonej chemii i biologii. Mam więc możliwość zdobycia wiedzy potrzebnej nie tylko w zawodzie strażaka, ale też na studiach
medycznych, czy z zakresu ratownictwa i rehabilitacji – mówi Anita.
Jastrzębska strażaczka ma na koncie sukcesy w zawodach, osiąganych z drużyną dziewczęcą OSP. Wraz z koleżankami plasują się
w czołówce zawodów strażackich w Cichowie koło Poznania i nie
tylko tam. Indywidualnie to laureatka Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanego przez Państwową Straż Pożarną w Jastrzębiu-Zdroju.
W zawodach wojewódzkich plasowała się w pierwszej trójce.
Co młodą dziewczynę ciągnie do straży? Przecież można inaczej
spędzać czas, niż na poligonie.
– Straż to adrenalina. Nierzadko trzeba działać pod presją czasu, bo
ratuje się ludzi. Rywalizacja na zawodach pozwala się nam sprawdzić.
Wczuć się w realia prawdziwej akcji, gdzie nie ma czasu na chwilę wahania, obawy, nie mówiąc już o paraliżującym strachu. Poza tym uczymy się również udzielać pierwszej pomocy, walczyć z innymi zagrożeniami niż ogień. Strażacy to ludzie, na których można liczyć, również
po pracy, są zgraną ekipą, wspierają się – opowiada Anita Drescher.
W „Korfantym” uczniowie często odwiedzają jastrzębską PSP.
Biorą udział w ćwiczeniach. Często to wówczas pierwszy raz
widzą straż od środka. Mogą posmakować tej niełatwej profesji.
Zawodowcy pokazują im, co to jest być strażakiem. Mówią, że ta
służba wymaga poświęceń, ale też daje wiele satysfakcji. Część
młodych ludzi wybiera właśnie tą niełatwą drogę zawodową.
– Jesienią byliśmy na wyciecze w szkole aspirantów w Częstochowie. Tam właśnie spotkaliśmy jednego ze studentów, pochodzącego
z ZS 2. Mówił, że to wymagająca służba, ale warto. To zawód, ale też
pasja i powołanie – wspomina uczennica „Korfantego”.
O tym, że klasa strażacka w „Korfantym” to nie tylko teoria w murach szkolnych i tradycyjne lekcje mówi dyrektor ZS2 Ewa Mentel.
– Z panem komendantem Wojciechem Piechaczkiem z PSP jesteśmy w stałym kontakcie. Uczniowie odwiedzają szkoły aspirantów
w Krakowie czy Centralną Szkołę PSP w Częstochowie. Uczą się
tradycyjnego ratownictwa, ale też wodnego i górskiego. Współpracujemy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Klubem
Wysokogórskim i jastrzębskim szpitalem – podkreśla dyrektor.
Strażacy są jedną z najwyżej ocenianych służb mundurowych... Zawsze pomagają. Zawsze otwarci na drugiego człowieka. Mówią, że to
nie jest zwykły zawód, a powołanie i pasja. To ciekawa droga życiowa.
tekst: Katarzyna Barczyńska
fotografie: archiwum Anity Drescher
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CZTERY KOŁA,
DWOJE JASTRZĘBIAN
I JEDNA WYSPA
Janusz Gniatkowski śpiewał o niej, że jest
wyspą jak wulkan gorącą. Ernest Hemingway stracił dla niej głowę i poświęcił
dwadzieścia twórczych lat. Przez wielu
nazywana Perłą Karaibów – Kuba, kolebka salsy, wyspa o wielu obliczach. Dwójka
mieszkańców naszego miasta, Ewa Frajhofer i Andrzej Rakowski, na własnej skórze postanowili doświadczyć uroków tej
magicznej wysypy, zwiedzając ją w dość
nietypowy sposób – na rowerach.
Tutaj rodzi się pytanie, dlaczego spośród
tylu egzotycznych miejsc wybór padł właśnie na Kubę? – To był wakacyjny kompromis
pomiędzy mną i Andrzejem. Oboje lubimy aktywny wypoczynek. Łączy nas również pasja,
jaką jest rower, ale Andrzej kocha zwiedzać
Polskę, a ja jestem ciekawa świata. Przeglą-

dając wojaże innych natknęliśmy się na Kubę,
która była młodzieńczym marzeniem Andrzeja. W ten sposób połączyliśmy zwiedzanie
z siodełka roweru z egzotyką i wylądowaliśmy
na Kubie – odpowiada pani Ewa.
Jazda na rowerze po tak zróżnicowanym
terenie wymaga dużej dawki energii i doświadczenia. Jednak nasi bohaterowie
nie musieli specjalnie długo przygotowywać się do tego wyjazdu. Obyło się
bez zimowych treningów na trenażerach,
stosowania specjalistycznych diet czy
suplementacji. Kluczową rolę odgrywało
doświadczenie panie Ewy i pana Andrzeja, a jest ono imponujące: pokonanie trasy
wzdłuż Bałtyku, od Gdańska do Świnoujścia, przejechanie szlaku Orlich Gniazd
(szlak jurajskich zamków i warowni obron-

nych, przebiegających od Krakowa do
Częstochowy). Pani Ewa zmierzyła się samotnie z Szlakiem Św. Jakuba w Portugali
(o tej wyprawie mogli Państwo przeczytać
w numerze Jastrzębia z sierpnia 2019r.),
podczas gdy pan Andrzej przygotowywał
się do startu w rowerowym maratonie Wisła 1200. W przypadku dwójki jastrzębian
apetyty rośnie w miarę jedzenia.
– W 2020 roku chcieliśmy czegoś więcej
i czegoś innego niż dotychczas, więc… otworzyliśmy sezon rowerowy w marcu na Karaibach. Rowery wypożyczaliśmy na miejscu,
na Kubie, więc odpadł kłopot zabierania ich
na pokład samolotu. Jedyne, co dodatkowo
zrobiliśmy, to bagażnik z sakwami do zamontowania na sztycę, by nie wozić ekwipunku
w plecaku – tłumaczy pani Ewa.
Problem rowerów był zatem załatwiony. Pozostało udać się w trasę po rajskiej
wyspie. Nasi bohaterowie nie mieli jednak wyznaczonego reżimu, jeśli chodzi
o dzienny dystans. Jednego dnia przejeżdżali „tylko” 50 km, kolejnego 90 km.
– Naszą przygodę rozpoczęliśmy od stolicy Kuby – Hawany, którą zwiedziliśmy już
pierwszego dnia po przylocie. Poznaliśmy
również takie miejscowości, jak Playa del
Este, Pinar del Rio, Vinales, Cayo Justias ,
Puerto Esperanza , Playa Giron, Trynidad ,
Playa Ancon, Dolina Vale de los Ingenios –
wylicza jastrzębianka.
Nasi bohaterowie nie do wszystkich
miejsc mieli szanse dotrzeć na dwóch
kółkach, była to świetna okazja do skorzystania z znanych na całym świecie kubańskich „krążowników szos”, które były
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równie charakterystyczne co „kubańskie
rowery” – W ciągu całego pobytu na Kubie
korzystaliśmy z wypożyczonych kubańskich
rowerów, celowo podkreślam kubańskich, bo
standard życia i pojazdów znacznie odbiega
od naszych polskich realiów. Trzeba było się
cieszyć, jeżeli rower miał mniej więcej sprawne hamulce i chociaż kilka działających przerzutek, o czymś takim jak uchwyt na bidon
czy licznik rowerowy nawet nie śmieliśmy
marzyć, ale wiedzieliśmy na co się piszemy.
Byliśmy do tego psychicznie przygotowani –
wyjaśnia pani Ewa.
Barwnych zderzeń z kubańską rzeczywistością było znacznie więcej i nie ograniczały się tylko do wysłużonych pojazdów.
– Zaskoczeniem było dla nas to, że w sklepie zawsze można było kupić rum, ale bardzo rzadko wodę czy sok. Czegoś takiego jak
izotonik, to nawet w stolicy nie znaleźliśmy
– śmieje się pan Andrzej. – Również baza
hotelowa, podobnie jak asortyment sklepów,
jest jeszcze w powijakach. Nocowaliśmy więc
w prywatnych kwaterach. Raz przez prawie
dwa dni nie było prądu i właścicielka zapewniała nas, że to zapewne jakaś bardzo
rzadko zdarzająca się u nich awaria zasilania,
podczas gdy zamontowane w co którymś
domku agregaty prądotwórcze sugerowały
coś zupełnie innego. Wieczorne kąpiele przy
oświetleniu z telefonu nie były odstępstwem
od normy – dodaje pani Ewa.
Kuba to nie tylko rum, cygara, odrestaurowane legendy światowej motoryzacji
i niedogodności spowodowane jedynym
„słusznym” ustrojem. Kuba to przede
wszystkim jej otwarci, przyjaźni i ciekawi
świata obywatele. Przekonali się również
o tym mieszkańcy naszego miasta. – Kubańczycy są bardzo przyjaźni. Podczas jednej z naszych podróży spotkaliśmy chłopinę,
który wypasał świnki. Po krótkiej rozmowie
poczęstował nas tym, co miał – kokosami.
Zrobił nam nawet szybki kurs ich otwierania

tasakiem. Niechętnie, lub raczej nieśmiało, przyjął od nas zapłatę, zaskoczyło mnie
to, że wzruszył się tym gestem. Ta sytuacja
uzmysłowiła nam, że rzeczywiście jesteśmy
w miejscach, gdzie zwykli turyści nie docierają. Innym przykładem pozytywnego nastawienia do turystów była sytuacja, gdy w piekarni chcieliśmy kupić pieczywo, ale jako
turyści nie mieliśmy kartek żywnościowych.
Takimi kartkami dysponują tylko Kubańczycy, na szczęście dla nas sprzedawca wręczył
nam pieczywo „spod lady” – opowiada Pani
Ewa. – Mnie z kolei utkwiła w pamięci sytuacja, gdy któregoś dnia na wiosce, gdzieś
na końcu świata, złapałem gumę i zacząłem
demontować koło. W mgnieniu oka obok
nas znalazło się mnóstwo dzieciaków, jeden
z nich przybiegł z wiaderkiem z wodą, żeby
sprawdzić, w którym miejscu dętka jest przebita. Kolejnych trzech przybiegło z pompkami,
ale nie takimi jakie znamy i używamy na co
dzień. To były urządzenia przypominające
pompkę, których użycie wymagałoby dłuższego zastanowienia i to bez pewności czy
na pewno działają – dodaje pan Andrzej
Bez względu na pewnie mniejsze lub
większe niedogodności na trasie, to
właśnie jej zakończenie okazało się naj-

cięższym etapem. – Powrót był najtrudniejszym momentem. Z jednej strony kończył się urlop i chciało się wracać domu,
ale z drugiej strony wiedzieliśmy, że w Europie już szaleje koronawirus i wracamy
do innego, zmienionego w jakimś stopniu
na zawsze pandemią świata – podkreśla
pani Ewa.
Rowerowa przygoda na rajskiej wyspie
zakończona, jakie następne sportowe cele
stawiają sobie mieszkańcy naszego miasta? – Mimo zawieszenia wielu zawodów
sportowych, chcemy w tym roku pojeździć na
Pomorzu i przejechać rowerami z Gdańska do
Jastrzębia. Oczywiście, odkąd można rekreacyjnie uprawiać sport, można nas spotkać
na dwóch kółkach w okolicy. Dzięki koszulkom z elementami miasta, jesteśmy kojarzeni
przez wiele osób, nie tylko tutaj na miejscu,
ale nawet na Kubie, gdzie podeszli do nas
państwo z Raciborza przywitać się tak „po
sąsiedzku”. Bez względu na to, jak zostanie
zmodyfikowany tegoroczny kalendarz imprez
rowerowych, my nie zamierzamy odpuszczać, więc… do zobaczenia na dwóch kółkach!
tekst: Jacek Majewski
fotografie: Ewa Frajhofer
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NAJBLIŻSZE DNI PRZYNIOSĄ ODPOWIEDŹ
Wkrótce przekonamy się, kiedy zostanie dokończony sezon Fortuna I Ligi. Tymczasem zawodnicy GKS-u Jastrzębie nie próżnują
i jak mogą, przygotowują się do rozgrywek. Nie ma mowy o taryfie ulgowej, bo każdy trening dokumentują za pomocą aplikacji.
– Wytyczne od trenerów składają się z 6 treningów w ciągu tygodnia,
dodatkowo mamy jeszcze filmiki z ćwiczeń wzmacniających od naszej
masażystki Natalii, które można wykonać samemu w domu – pisze
Grzegorz Drazik, bramkarz GKS-u. Z kolei Kamil Jadach postawił
na rower i grę w siatkonogę. – To taka siatkówka, ale nogami i z niższą siatką. Dużo kontaktów z piłką i niesamowity wysiłek. – wyjaśnia
popularny „Carlos”.
Zawodnicy są zgodni, że drażliwym elementem przymusowej
przerwy jest utrzymanie odpowiedniej diety. – Szczerze muszę
przyznać, że wychodzi różnie – z uśmiechem zauważa Jadach. –
Musimy się pilnować co spożywamy. Teraz, gdy jesteśmy pozamykani
w domach, łatwiej jest coś więcej przekąsić... – dodaje Drazik.
Jednak najtrudniejsze jest odcięcie od atmosfery towarzyszącej
meczom, od dopingu kibiców, od aury szatni, od kolegów. – Brakuje rozmów, żartów, już nie wspomnę o samym braku treningów na
boisku i oczywiście o samych meczach – wylicza Grzegorz. Wtóruje
mu Kamil – Oczywiście, nie ma nic lepszego niż czuć taki dreszczyk

przed meczem – jednak nie samą piłką nożną człowiek żyje. Brakuje mi również po prostu normalności, wyjścia do kina czy restauracji.
Ludzie w maskach, rękawiczki, dezynfekcja – to trochę jak z filmu
science fiction albo gry komputerowej.
– Do treningów w większych grupach nie możemy wrócić do momentu, kiedy będziemy mieli wyniki testów na obecność koronawirusa,
dlatego zawodnicy cały czas pozostają w treningu indywidualnym. Od
11 maja, jeśli wszystko będzie dobrze, a zakładamy, że tak, wrócimy
do zajęć w grupach sześcioosobowych – informuje Jarosław Skrobacz, trener drużyny.
W momencie zamykania wydania naszego miesięcznika nie
wiemy jeszcze kiedy GKS Jastrzębie wróci na ligowe boiska. Natomiast niemal pewne jest, że sezon zostanie dokończony bez
udziału kibiców.
Tymczasem klub prowadzi akcję #WykopmyWirusa, w której wyszedł z propozycją współpracy z firmami. GKS zaproponował
przedsiębiorcom reklamę w kanałach społecznościowych oraz
umieszczenie logo na koszulce meczowej pierwszej drużyny na
przyszły sezon w zamian za pomoc szpitalom w walce z pandemią.
tekst: Łukasz Parylak

Podczas przymusowej przerwy piłkarze brali udział w akcjach propagujących prawidłowe zachowania.
#myjemyręce

#zostańwdomu

fot. FB Grzegorz Drazik

fot. GKS Jastrzębie

WSPANIAŁA PRZYGODA I NIEDOSYT
Znamy już losy sezonu PlusLigi oraz Ligi
Mistrzów. Udział w obu zakończonych
rozgrywkach podsumował Jakub Popiwczak - libero Jastrzębskiego Węgla.
– Z jednej strony czuję niedosyt. Uważam,
że byliśmy tak silną grupą, że w PlusLidze
mogliśmy walczyć o złoto bez jakichkolwiek
kompleksów. Szkoda, że nie dane było tego
zobaczyć kibicom. Z drugiej, co zostanie nam
wszystkim w pamięci, to przygoda w Lidze
Mistrzów. To była kapitalna sprawa - dla nas
i dla kibiców oraz dla całego miasta.
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Przypomnijmy, że Jastrzębski Węgiel zakończył sezon PlusLigi na czwartej pozycji,
a w Lidze Mistrzów awansował do ósemki
najlepszych drużyn.
Niebagatelną rolę w osiąganych wynikach
odegrało wsparcie kibiców. – Mam nadzieję, że daliśmy radość naszym fanom i są oni
zadowoleni z tego, co oglądali. Pragnę podziękować wszystkim, którzy byli z nami tak
w hali, jak i podczas transmisji telewizyjnych
– takimi słowami skierowanymi do fanów
sezon skwitował Christian Fromm.

Lukas Kampa, kapitan drużyny, wykorzystał przerwę w zawodach na leczenie kontuzji i przeszedł w Niemczech zabieg artroskopowej rekonstrukcji barku. – Lekarz
jest bardzo zadowolony z tego, jak to wyszło.
W pewnych kwestiach jest nawet lepiej, niż
przypuszczał. Mój cel na teraz jest prosty:
być gotowym na nowy sezon – tak zabieg
skomentował Lukas. Jak informuje klub,
nasz rozgrywający powinien być gotowy
do powrotu na boisko za około trzy-cztery
miesiące, akurat na planowane rozpoczę-

NIE MOGĄ SIĘ DOCZEKAĆ
POWROTU NA LÓD
Sezon hokejowy został przerwany w momencie, kiedy do rozstrzygnięć na lodzie
było już naprawdę blisko. JKH GKS Jastrzębie w fazie play-off wyeliminował
Comarch Cracovię i znalazł się w strefie
medalowej. Kto wie, jak potoczyłyby się
nierozegrane spotkania, zwłaszcza, że sezon i tak należy zaliczyć do tych najbardziej
udanych w historii klubu. Obrona Pucharu
Polski oraz zdobycie Pucharu Wyszehradzkiego potwierdzają, w jak dobrej formie byli nasi hokeiści.
Emocje związane ze sportową rywalizacją zdążyły opaść i podopieczni Roberta
Kalabera zaczynają już myśleć o powrocie
na lód. – Obecna sytuacja nie ma żadnego

wpływu na przygotowanie zawodników, bo
kwiecień jest miesiącem, w którym mamy
przerwę w treningach. Przygotowania do
następnego sezonu zaczniemy w maju. Z niecierpliwością czekamy na trzeci etap „odmrażania” sportu, który pozwoli trenować na
świeżym powietrzu – uspokaja II trener JKH
GKS Jastrzębie, Rafał Bernacki.
Mimo to, zawodnicy wciąż byli aktywni
sportowo. Wśród nich Jan Sołtys, który
pracuje właśnie nad powrotem do drużyny po kontuzji. – Nie mogę doczekać
się pierwszego wejścia na lód i zagrania
meczu. Po tak długim okresie tęsknię
nawet za zwykłym treningiem na lodzie.
Tęsknię za atmosferą meczową, śpiewa-

jącymi kibicami, oklaskami.. po prostu za
tym wszystkim, co wiąże się z hokejem!
– wymienia nasz napastnik. – Trenuję
głównie z wyznaczonym celem, jakim jest
właśnie powrót i świetna forma w przyszłym sezonie – dodaje.
W podobnym tonie wypowiada się Tomasz Kulas. – Pewnie, że czuję głód hokeja. Codziennie się ruszam, a wieczorami
uprawiam jogę. Brakuje mi nie tylko atmosfery meczowej, ale też zwykłych treningów
czy rywalizacji na zajęciach.
tekst: Łukasz Parylak
fotografie: JKH GKS Jastrzębie

Każdy sposób na podtrzymanie formy podczas izolacji jest dobry.

cie nowego sezonu we wrześniu. – Myślę
już tylko o powrocie do pełni sił – dodaje kapitan Jastrzębskiego Węgla.
Przymusowa przerwa w pracy daje się
Pomarańczowym we znaki, jednak w drużynie wciąż czuć optymizm. – Czasu spędzonego w domu jest o wiele więcej niż zazwyczaj, jest go mnóstwo, ale nie nudzę się.
Spacery, trochę ćwiczeń, gry komputerowe,
książka, puzzle – 3 tysiące elementów – jak
je zobaczyłem, to się przeżegnałem stopą
– żartował Jakub Popiwczak. Siatkarzom
i kibicom Jastrzębskiego Węgla pozostało
jedynie myśleć o kolejnym sezonie. – To
wszystko kiedyś się skończy. Siatkówka wró-

ci, kibice wrócą na halę, my – na boisko. Musimy zdawać sobie sprawę, z jakim zagrożeniem się mierzymy, stosować się do zaleceń,
być pozytywnej myśli. To nie będzie trwało
wiecznie – kwituje Piotr Hain.
tekst: Łukasz Parylak
fotografia: Jastrzębski Węgiel

Lukas Kampa, kapitan drużyny,
po zabiegu.
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PRZED 30 LATY
ODŻYŁY SAMORZĄDY

Równe 30 lat temu 68 890 jastrzębian ruszyło do urn. 27 maja mija
rocznica pierwszych przeprowadzonych w wolnej Polsce wyborów
samorządowych. Wybrana w ten sposób Rada Miejska w JastrzębiuZdroju rozpoczęła swoją działalność sesją 5 czerwca 1990 roku.
– Od 10 lat opozycja polska domagała
się zmian ustrojowych i reform gospodarczych. Samorząd oznacza rządzenie się samemu, oznacza związek ludzi
wolnych – powiedziała podczas sesji
poseł Stanisława Krauz. – Samorząd
jest pilną koniecznością, to warunek
przeprowadzenia kompleksowej i autentycznej reformy naszego kraju. Przełom
ustrojowy zaczął się od obrad „okrągłego stołu”, wyborów do Sejmu i Senatu.
Tego domagało się całe społeczeństwo
i tak się stało – podkreślała.
Samorząd terytorialny zniknął z map
Polski w 1950 roku, jego przywrócenie
było efektem zmian polityczno-gospodarczych, które zaszły w naszym kraju
po 1989 roku. Wraz z ich przeprowadzeniem funkcjonujące w czasie PRL-u rady

narodowe zastąpione zostały radami
gmin. Gminy uzyskały tym samym własną niezależną, administrację.
W maju 1990 roku Jastrzębie-Zdrój podzielone było na 7 okręgów wyborczych.
Przydzielono w nich łącznie 45 mandatów. 38 z nich wybranych zostało z listy
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.
Po 2 radnych uzyskała KPN i Komitety
Osiedlowe Samorządu Mieszkańców,
po 1 – MKK „Solidarność”, TKKF i Socjaldemokracja RP. Przewodniczącym
Rady Miejskiej został Hubert Krypczyk.
Ogromna większość, bo aż 30 z 45
radnych znajdowała się w przedziale
wiekowym 31-50 lat. 21 z nich miało
wyższe wykształcenie. I kadencja Rady
Miejskiej trwała do 1994 roku.

S...ość nr 71 19.05.1990r. str.1 z archiwum Galerii Historii Miasta

tekst: Barbara Englender

Członkowie Zarządu Miasta przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Harcerskiej 14. Stoją od lewej:
Piotr Siemko, Władysław Czyż - Prezydent Miasta w latach 1990-1994, Jerzy Tomziński, Jolanta Kosta, Jerzy
Rduch i Andrzej Cebula. Na zdjęciu brak wiceprezydenta Wojciecha Franka. Fot. autor nieznany, arch. UM.
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