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PREZEDENT
MIASTA
Z ABSOLUTORIUM
28 maja odbyła się VII Sesja
Zwyczajna Rady Miasta, w jej
trakcie radni podsumowali pracę
prezydent Anny Hetman.
strona 2

Drodzy jastrzębianie,

mija czwarty miesiąc naszego życia obwarowanego ograniczeniami,
które narzucił nam rozprzestrzeniający się koronawirus. To trudny
czas dla nas wszystkich. Pozamykane firmy, ograniczony dostęp
do instytucji , zdalne nauczania w szkołach, brak opieki w żłobku
i przedszkolach, odwołane imprezy i wydarzenia. Ten rok z pewnością przejdzie do historii, będą o nim mówić nasze wnuki i prawnuki.
Trzeba też wyraźnie powiedzieć, że mimo trudności dajemy radę.
To wszystko Wasza zasługa. Wielu z Was staje na wysokości zadania słusznie broniąc najważniejszych wartości, którymi powinien kierować się człowiek, czyli szacunku i godności drugiego
człowieka. To, że ktoś zachorował, jest w kwarantannie, będąc
górnikiem, Ślązakiem, nie znaczy, że jest gorszy. Każdego z nas
może spotkać choroba, bo ona nie wybiera wśród stanowisk, zawodów czy narodowości. Jastrzębie-Zdrój to miasto porozumienia i solidarności wielu osób z całej Polski. Bądźmy symbolem
tego, co najlepsze i najważniejsze - solidarności ludzkiej.

fot. Izabela Grela

Dziękuję za Waszą cierpliwość i wyrozumiałość. Tego
nam najbardziej dziś potrzeba. Oczekiwania na załatwianie
spraw w urzędach, nauczanie zdalne, brak możliwości spotkania
się z ludźmi, korzystania z miejsc rekreacji i wypoczynku, powoduje duży stres i zmęczenie. Wszyscy potrzebujemy wypoczynku.
Wakacje przed nami. Czy będą takie jak zawsze? Zapewne nie,
ale musimy się nauczyć żyć inaczej, co nie znaczy gorzej.
W tym trudnym czasie przyjdzie nam również zmierzyć
się z naszym obywatelskim obowiązkiem głosowania w wyborach Prezydenta RP. Zachęcam wszystkich do udziału, osobiście
lub korespondencyjnie jeśli jest taka konieczność. Sytuacja nie
pozwoliła nam świętować w tym roku 30-lecia samorządu, pokażmy więc naszą wspólnotę i odpowiedzialność uczestnicząc
w wyborach prezydenckich. 40 lat temu, właśnie tu, w naszym
ukochanym mieście, została zapoczątkowana droga do wolnej,
demokratycznej Polski. Miejmy to w pamięci. A w sercu dumę
z demokracji, której największym przejawem jest możliwość wybrania prezydenta RP.
Kończy się rok szkolny, zatem życzę wszystkim uczniom
bardzo dobrych ocen na świadectwie, wypoczynku i radości
w czasie wakacji. Będzie to dobry czas na poznawanie pięknych
zakątków naszego uroczego kraju.
Wszystkim Państwu życzę relaksu, dużo zdrowia i spokoju. Nie
ma nic ważniejszego ponad zdrowie i życie, a więc żadne ograniczenia nie mogą nas pokonać.

PREZYDENT MIASTA
Z ABSOLUTORIUM
28 maja odbyła się VII Sesja Zwyczajna Rady Miasta, w jej trakcie radni podsumowali pracę prezydent Anny Hetman. Podczas sesji odbyło się
głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz udzieleniem absolutorium
dla Prezydent Miasta. Radni zdecydowali o przyjęciu obu uchwał.
Nie mam wątpliwości, że to zasługa wielu ludzi: pracowników urzędu i wszystkich jednostek, ale także
Was – mieszkańców! Za współpracę, dobre słowo, ale
także i konstruktywną krytykę – serdecznie dziękuję!
Zakasam rękawy i dalej ruszam do pracy na rzecz
miasta, dla którego bije moje serce – podsumowała
prezydent Ann Hetman
Podczas majowej sesji radni przyjęli również
uchwały wśród, których znalazły się m.in. zmiana
uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego oraz
uchwała o likwidacji Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych, Szkoły Policealnej nr 1 oraz Branżowej Szkoły I stopnia wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Handlowych. Również podczas tej sesji radni
podjęli decyzje o szczegółowych warunków przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów
szczególnie uzdolnionych.
tekst: Jacek Majewski

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 100
fax 32 47 17 070
e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00
Sala Obsługi Interesanta:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00
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Straż Miejska
tel. alarmowy: 986
zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290
e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl
Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
bud. B, IV piętro, pokój 406
tel. 32 47 85 351
e-mail: prk@um.jastrzebie.pl
Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych:
facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/
youtube.com/MiastoJastrzebie
twitter.com/JastrzebieZdr
instagram.com/mojejastrzebie/
snapchat @Jastrzebiezdroj
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WYBORY PREZYDENCKIE 2020
Na początku miesiąca Marszałek Sejmu ogłosiła datę wyborów
prezydenckich. W ostatnią niedzielę czerwca spośród 10 kandydatów wybierzemy swojego przedstawiciela na najwyższy urząd
w państwie. Z uwagi na bieżącą sytuację związaną z epidemią
koronawirusa głosowanie odbędzie się w formule mieszanej: korespondencyjnie oraz tradycyjnie w lokalach wyborczych. Lokale
będą czynne od 7:00 do 21:00, w tych godzinach możliwe będzie
dostarczenie komisji kopert zwrotnych od osób głosujących korespondencyjnie przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin.
Kto może głosować korespondencyjnie?
Wszyscy wyborcy, którzy ujęci są w spisie wyborców Miasta Jastrzębie-Zdrój mogą głosować korespondencyjnie. Do 16 czerwca
br. wszyscy uprawnieni mogli zgłaszać ten zamiar. Do 23 czerwca br. wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej
kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych mogą
zgłośnić wolę głosowania korespondencyjnego. Do 26 czerwca
br. wszyscy, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca
mogą zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego.
Należy pamiętać, że zgłoszenie przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego będzie dotyczyło również potencjalnego
ponownego głosowania w przypadku tzw. II tury.
W jakiej formie mogę dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenia mogą być dokonywanie:
• ustnie – osobiście przez wyborcę w tutejszym Urzędzie, I piętro:
pokój 157B – budynek B,
• lub pokój 105A oraz 114A – budynek A, w godzinach pracy
Urzędu (poniedziałek – środa 7:30-15:30; czwartek 7:30-17:00;
piątek 7:30-14:00),

• elektronicznie – wyłącznie za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP,
• papierowo – poprzez wrzucenie formularza zgłoszenia do urny
znajdującej się pod tutejszym Urzędem.
Proszę pamiętać, że zgodnie ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem telefonicznym. Przez ustne zgłoszenie należy rozumieć osobiste zgłoszenie
głosowania w ten sposób w Urzędzie Miasta. Nie ma prawnej
możliwości telefonicznego zgłoszenia głosowania korespondencyjnego. Podobnie, nie ma możliwości dokonania zgłoszenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Zgłoszenia w formie elektronicznej można dokonać wyłącznie za pośrednictwem
platformy ePUAP.
Co jeśli w dniu głosowania będę przebywał w innym mieście?
Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały w Jastrzębiu-Zdroju,
a w dniu wyborów będziesz przebywać w innym mieście, pobierz
zaświadczenie o prawie do głosowania. Pozwoli ono na głosowanie w dowolnym obwodzie w kraju i za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 czerwca 2020
r., w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, na Sali Obsługi Interesantów znajdującej się na parterze, okienko nr 7. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.
Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:
www.jastrzebie.pl oraz pod numerami telefonów: (32) 47-85243, (32) 47-85-250, (32) 47-85-220
tekst: Jacek Majewski

fot. pixabay
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KWIATÓW
NIGDY DOŚĆ!
Jastrzębie-Zdrój stawia
na rozwój łąk kwiatowych.
Zakwitną na ponad 1100
metrach kwadratowych!

fot. Łukasz Parylak

KOSIĆ, NIE KOSIĆ? NAJWAŻNIEJSZE
JEST BEZPIECZEŃSTWO!
Obecna susza jest chyba ostatnim dzwonkiem, który powinien
uświadomić ludziom, że czas pożegnać się z zielonymi dywanami,
krótko przyciętymi trawnikami, które przywołują na myśl angielskie
posiadłości. Potrzebne nam są łąki kwietne, które będą wyłapywać
zanieczyszczenia z powietrza, zatrzymają deszczówkę, ułatwią życie
innym organizmom.
Stąd decyzja władz miasta o wstrzymaniu koszenia traw w mieście.
Nie trzeba było długo czekać, by Jastrzębie wypełniły naturalne łąki
kwietne tworzone przez byliny ze znacznym udziałem traw. Dzięki
temu na jastrzębskich trawnikach pojawiły się przetaczniki, bodziszki, jaskry, stokrotki, mniszki lekarskie, firletki i wiele innych kwiatów,
które cieszą nasze oko.
Mimo to pojawiają się głosy, że taka decyzja jest zła i zagraża bezpieczeństwu w Jastrzębiu-Zdroju. Nic bardziej mylnego. Harmonogram koszenia traw jest tak opracowany, by nie utrudniał życia
użytkownikom jastrzębskich dróg. – Wzdłuż pasów drogowych kosimy
trawy na szerokości około 1-1,5m oraz rowy z uwzględnieniem kątów
widoczności, zaś pasy rozdzielające jezdnie na całej szerokości – zapewnia naczelnik wydziału gospodarki komunalnej Honorata Uchto. – Tereny zielone wzdłuż ciągów pieszych koszone są na szerokości od pół do
jednego metra z uwzględnieniem terenów przy koszach ulicznych oraz
ławkach. Dodatkowo w przypadku terenów zielonych w miejscach, gdzie
zostanie niewielki skrawek trawy po wykoszeniu powierzchni zalecanych,
zostanie on również skoszony z przyczyn technicznych oraz estetycznych.
Całkowicie koszone są place zabaw, zarówno wewnątrz ogrodzeń oraz
częściowo teren poza ogrodzeniem. Z kolei w sołectwach pasy drogowe koszone są w całości wraz z rowami odprowadzającymi wodę
z jezdni. Dodatkowo tereny przylegające bezpośrednio do przystanków komunikacji miejskiej i te, na których znajdują się ławki i kosze.
Chwilowo wstrzymane jest koszenie dużych skarp, jarów, dużych
terenów zielonych, na których powstają spontaniczne trawniki łąkowe. Tereny te, w zależności od warunków pogodowych oraz przy
uwzględnieniu składu gatunkowego oraz fazy rozwojowej roślin, zostaną wykoszone w terminie późniejszym.
Koszenie traw sprawia, że gleba szybciej wysycha. Roślinność
dłużej utrzymuje wilgoć, co obecnie ma olbrzymie znaczenie.
Wysoka trawa utrzymuje wilgoć i zapobiega erozji ziemi i jej
przesuszaniu. Skoszony trawnik, aby był intensywnie zielony,
musi być regularnie podlewany. To w perspektywie nadchodzących jeszcze większych susz jest działaniem nieracjonalnym.
Woda staje się w tym czasie bezcenna i powinniśmy nią rozsądnie gospodarować.
Wysoka trawa pomaga także obniżyć temperaturę powietrza.
Nie bez znaczenia jest również to, że trawa, zwłaszcza w wybetonowanych miastach, jest „fabryką” tlenu i pochłaniaczem
dwutlenku węgla. Jest też często jedynym rezerwuarem bioróżnorodności. Zadbajmy więc o naszego naturalnego sojusznika
i pozwólmy rosnąć trawie.
tekst: Izabela Grela
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Pamiętacie ubiegłoroczną łąkę pełną słoneczników przy Alei Jana Pawła II? Tym razem zakwitną
tam chaber bławatek, len wielkokwiatowy, facelia błękitna, onętek sensation, ostróżka wielkokwiatkowa, ostróżka pospolita oraz ślazówka
ogrodowa. W ten sposób powstanie łąka kwietna ze swobodnie rosnących roślin jednorocznych,
w tym kwiatów i traw. Będzie pełnić nie tylko
funkcje dekoracyjne, ale przede wszystkim stanowić pożytek dla pszczół i innych owadów zapylających, a jesienią zapewni bazę pokarmową
dla ptaków ziarnojadów.
Ta połać prawie 600 metrów kwadratowych
w centrum miasta nie będzie jedyną swego rodzaju łąką.
Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy rozkwitnie łąka liliowców ogrodowych wielokolorowych.
Zlokalizowana jest przy ul. Katowickiej i ma powierzchnię 550 m kw. Jej przygotowanie rozpoczęliśmy z końcem ubiegłego roku, by mogła
cieszyć oko przez kolejne lata.
Co ważne, łąka to baza pokarmowa dla zapylaczy. Łąki nie potrzebują nawozów i środków
ochrony roślin, ani też intensywnego podlewania. Gromadzą wodę deszczową, tworzą mikroklimat w mieście, zapobiegają nagrzewaniu się
powierzchni gleby.
Chcemy więcej takich łąk
Oprócz powyższych 1130 m kw łąk kwietnych
miasto jest gotowe zagospodarować inne tereny pod łąki kwietne. W tym celu zwracamy się
do osób prywatnych oraz instytucji i firm działających na terenie miasta z apelem o wskazanie
kolejnych lokalizacji pod łąki kwietne. Można je
zgłaszać mailowo: os@um.jastrzebie.pl
tekst: Izabela Grela
fotografie: Łukasz Parylak

REMONT NA PÓŁNOCNEJ
WKROCZYŁ W 2 ETAP!
Firma Auto-trans Asfalty Sp z o.o. z Gierałtowic, która wygrała przetarg ma na
przebudowę ulicy Północnej 30 dni. W ramach inwestycji na długości około 800
metrów zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa. Będą wprowadzone rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo
ruchu drogowego. Wyznaczone zostaną
przejścia dla pieszych w nowych lokalizacjach z możliwością wykonania w przyszłości wysp azylu.
– Północna jest na tyle szeroką 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 naczelnika wydziału infrastruktury komunalnej i inwestycji.

ków do ulicy Katowickiej jezdnia zostanie
zwężona do dwóch pasów ruchu), pojawią
się nowe miejsca do przekraczania przez
pieszych jezdni ulicy Północnej, zlikwidowane zostaną pasy postojowe.
W kolejnej fazie wykonane zostaną warstwy asfaltowe: wyrównawcza, wiążąca
i ścieralna, regulacja włazów studni i kratek ściekowych.
Roboty na drugim i trzecim etapie będą
trwały kilka dni. Niewykluczone, że nie-

które odcinki drogi będą zamknięte całodobowo a objazdy zostaną poprowadzone
sąsiednimi ulicami.
Remont zakończony będzie jeszcze przed
rozpoczęciem przebudowy wiaduktu na
Alei Piłsudskiego, ponieważ to właśnie
Północną, na czas całkowitego zamknięcia
wiaduktu, wytyczony będzie objazd.
Wartość inwestycji nie przekracza 890 tysięcy złotych.
tekst: Izabela Grela

Roboty rozpoczęły się w pierwszych
dniach czerwca i podzielone są na trzy etapy. Pierwszy, który zakładał między innymi
rozebranie krawężników, opaski z płytek
betonowych, korytek ściekowych, fragmentów chodników, wpustów ulicznych,
wykonanie rowka pod krawężnik, ułożenie
krawężników na ławie betonowej, roboty
brukarskie, budowa wpustów ulicznych
z przykanalikami, już się zakończył.
Teraz inwestycja wkroczyła w drugi etap.
Skorygowane zostanie skrzyżowanie z ulicą Sybiraków (na odcinku od ulicy Sybira-

fot. Łukasz Parylak

CZY TO BĘDZIE NASZ MAŁY NOSPR?
Wygląda jednak na to, że to koniec kłopotów przy tej inwestycji. Roboty idą pełną
parą a mury budynku pną się do góry. Jeszcze tego lata budynek ma zostać zadaszony.

Firma Intravi Sp. z o.o. z Żywca bez zbędnej zwłoki przystąpiła do kontynuacji
budowy Sali koncertowej. Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku nieoczekiwanie z placu budowy zeszła firma
Mostostal Zabrze. A inwestor – Ministerstwo Kultury, zmuszone zostało do
ogłoszenia kolejnego przetargu na dokończenie inwestycji.

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

będzie realizowała tę część robót pod ścisłym okiem fachowców od akustyki. Kto
wie, być może doczekamy się w naszym
mieście Sali koncertowej z dźwiękiem na
miarę katowickiego NOSPRu.
Planowany termin zakończenia budowy przypada na pierwszy kwartał 2021
roku. Koszt inwestycji opiewa na 13,5
miliona złotych.
tekst: Jacek Majewski
fotografie: Izabela Grela

Jednak sama bryła budynku, choć z pewnością imponująca, nie ma takiego znaczenia jak
akustyka. A ta, jak przyznaje wykonawca to
prawdziwe wyzwanie. Każde obicie fotela gra
tu dużą rolę i nawet najmniejszy detal wykończenia wnętrza ma ogromne znaczenie.
Dlatego też firma Intravi Sp. z o.o. z Żywca

Jastrząb | CZERWIEC 2020

5

W czerwcu Rada Miasta na wniosek prezydent Anny
Hetman będzie głosowała nad nowym programem, który
zakłada przyznanie mieszkańcom i jastrzębskim instytucjom
dofinansowania na wykonanie systemu do gromadzenia
i wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Wsparcie,
na jakie mogą liczyć w zależności od wybranego rozwiązania,
może wynieść nawet 10 tys. złotych.

ZBIERAJ DESZCZÓWKĘ, DOSTANIESZ DOTACJĘ
Bezśnieżna zima i znikome opady deszczu wiosną sprawiły, że coraz więcej osób
zaczyna myśleć, w jaki sposób zaoszczędzić kurczące się zasoby wody.
W ramach jastrzębskiego programu małej retencji wód opadowych mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację celową na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych. Dotacje mają pokryć od 60
do 80% inwestycji i sięgać maksymalnie 5 tys. zł. (wykonanie podziemnego
zbiornika wody, systemu bioretencji, systemu nawadniania terenów zielo-

nych lub naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody
opadowe i roztopowe) w zależności od rodzaju oraz tego czy wnioskodawcą jest osoba fizyczna czy prawna.
Wnioski mogą składać m.in. mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy. Nabór ma ruszyć w lipcu. Formularze dostępne będą w Wydziale
Ochrony Środowiska i Rolnictwa i na stronie www.bip.jastrzebie.pl. Wcześniej informacja o nim pojawi się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta. Dotacja będzie rozliczna po wykonaniu zbiornika. Ważne jest, żeby
do inwestycji przystąpić dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności
i po podpisaniu umowy.
Dlaczego tak ważne jest zbieranie deszczówki?
Retencjonowanie wody chroni zasoby wód podziemnych, ograniczając zużycie wody z sieci wodociągowej i ze studni. Nie bez znaczenia jest także
ograniczenie odpływu do sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz
rowów i cieków wodnych. Zgromadzona deszczówka może być wykorzystywana m.in. do podlewania trawnika, ogrodu, a także do celów gospodarczo-bytowych np.: spłukiwanie WC, prania czy sprzątania.
tekst: Izabela Grela

MŁODZI DLA ŚRODOWISKA
Właśnie takie akcje pokazują, że młodzi ludzie są zmotywowani
do działania, a środowisko naturalne nie jest im obojętne. Młodzieżowa Rada Miasta z Jastrzębia-Zdroju zakłada maseczki,
rękawiczki ochronne i dosłownie – bierze sprawy w swoje ręce!
– Jako Młodzieżowa Rada Miasta skupiamy się na wielu ważnych
obszarach dla młodych ludzi i właśnie jednym z nich jest ekologia.
Może i nie jesteśmy w stanie wprowadzić całkowitego zakazu używania plastikowych reklamówek, ale możemy wpłynąć na świadomość ludzi, a przede wszystkim młodzieży. Staramy się pokazać, że
nawet najmniejszymi gestami, wspólnie możemy dbać o środowisko – mówiła Agata Piotrkowska, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.

SPOTKALI
SIĘ ONLINE!
Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała spotkanie online
dla uczniów jastrzębskich szkół. Uczestniczyła w nim młodzież w wieku od 12 do 19 lat. Tematem warsztatów były
sprawy związane z ekologią. Młodzi ludzie skupili się głównie
na projekcie Sustainable Green Europe, czyli Zrównoważonej
Zielonej Europie.
– Ja, jako Ambasador Unijnego Dialogu Młodzieżowego, wraz z Młodzieżową Radą Miasta Jastrzębie-Zdrój postanowiliśmy stworzyć
spotkanie na temat ekologii. Stwierdziliśmy, że skoro nie możemy
przeprowadzić warsztatów na żywo z uczniami, zrobimy to w sieci.
Rozmawialiśmy na wiele tematów dotyczących środowiska naturalnego. Poruszyliśmy kwestię zmian klimatu, strategii Unii Europejskiej na rzecz klimatu oraz projektów takich jak Europejski Zielony
Ład, czy zielona gospodarka – mówiła Agata Piotrkowska, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.
Dodatkowo na spotkanie zaproszono przedstawicielkę Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Katowicach, która opowiedziała czym dokładnie się zajmują, jakie mają założenia oraz
odpowiedziała na pytania uczestników. Wszystko to zostało
zorganizowane w ramach projektu „Unijny Dialog Młodzieżowy”, który w Polsce prowadzony jest przez Polską Radę Organizacji Młodzieżowych.
tekst: Wiktoria Knesz
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Z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności wybrali się
posprzątać śmieci w lesie Kyndra. Po uporządkowaniu lasu, zdecydowali częściej angażować się w podobne działania. Ostatnio sprzątali też Park Zdrojowy. Młodzi deklarują, że na pewno
nie były to ostatnie porządki w tutejszych zielonych miejscach
i z miłą chęcią będą takie akcje kontynuować.
– Wpadliśmy na pomysł, aby organizować akcje ekologiczne, mające na celu poprawę samopoczucia mieszkańców, jak i jakości zielonych przestrzeni w naszym mieście. Warto organizować takie akcje,
dzięki nim zamiast narzekać na stan zieleni możemy sami sprawić,
że będzie nam się żyło lepiej. Chcemy pokazać, jak wspólne działania mogą pozytywnie wpłynąć na najbliższą okolicę – tym samym
zrobić coś dobrego dla siebie, innych, a przede wszystkim dla środowiska. W przyszłości planujemy więcej podobnych przedsięwzięć.
Do wspólnego sprzątania zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców miasta – powiedział Krzysztof Reschke, członek Młodzieżowej Rady Miasta.
tekst: Wiktoria Knesz
fot. arch. MRM

„POMYŚL
I NIE ŚMIEĆ!”
Jezioro Goczałkowickie to znany w naszym regionie zbiornik
zaporowy utworzony na Wiśle otoczony lasami, które pozostały po dawnej Puszczy Pszczyńskiej. Z racji walorów przyrodniczych i rekreacyjnych przyciąga wiele osób, które chcą
obcować z przyrodą – amatorów spacerów, rowerowych
wycieczek oraz wędkarzy. Również mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju odnajdują w tym miejscu chwile wytchnienia od miejskiego zgiełku.

fot. Łukasz Parylak

NIE MARNUJĄ DESZCZU

Miejski Ośrodek Kultury
wykorzystuje wody opadowe
do podlewania trawników.

Sytuacja hydrologiczna kraju budzi niepokój ekspertów oraz
mieszkańców nie tylko naszego miasta, ale całej Polski. Naprzeciw obawom wychodzi Miejski Ośrodek Kultury, który postanowił wykorzystać „deszczówkę”. To sposób na oszczędności finansowe, ale również wymierne korzyści dla środowiska.

Niestety od dłuższego czas to urokliwe miejsce boryka się
z problemem porzucanych śmieci. Nie wszyscy użytkownicy
tej przestrzeni potrafią dostosować się do ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania. Nierzadkim widokiem są
zostawione „pamiątki” w postaci puszek, butelek, czy nawet całych worów śmieci. Jest to szczególnie niebezpieczne
dla lokalnej fauny – okolice zbiornika są miejscem lęgowym
wielu gatunków ptaków. Z takim stanem rzeczy nie zgadzają się mieszkańcy oraz lokalni samorządowcy. – Mieszkańcy
Wisły oraz okolicznych miejscowości sąsiadujących z jeziorem
prócz zorganizowanych akcji sprzątania, również na własną rękę
zbierają śmieci i często wrzucają je do prywatnych kontenerów.
Jest to dla mnie zachowanie godne pochwały, ale jednocześnie
zatrważa zachowanie osób, które śmiecą. Nie rozumiem jak
można zostawić po sobie bałagan, bądź uprzątnąć i worek zostawić w widocznym miejscu dla anonimowego odbiorcy, którym
najczęściej okazuje się dzika zwierzyna. Przy każdej takiej akcji
sprzątania podkreślam istotę edukacji proekologicznej, już najmłodszych dzieci – dwuletnie dziecko, które dostanie gromkie
brawa za wyrzucenie papierka po cukierku z pewnością zrobi to
ponownie! Chciałabym, aby do jak największej liczby osób dotarł nasz apel: „Pomyśl i nie śmieć”! Zróbmy to dla nas, dla naszych dzieci – komentuje pomysłodawczyni akcji sprzątania
terenów jeziora Marta Wojciechowska-Smolarz, radna Rady
Miejskiej w Pszczynie.
My również przyłączamy się do tego apelu.
tekst: Jacek Majewski

Obecnie zbiorniki przy Domu Zdrojowym mogą pomieścić
dwa metry sześcienne wody. Janusz Jurczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, nie wyklucza rozbudowy systemu
w przyszłości. – Zbiorniki do retencji wody pozwalają teraz na
nawodnienie terenów zielonych przynależnych do Domu Zdrojowego. Oprócz oszczędności finansowych nie bez znaczenia jest
oszczędność czasu, który do tej pory pracownicy spędzali na
ręcznym podlewaniu. Podsumowując – widzę same zalety takiego rozwiązania – zauważa dyrektor.
Każdy kubik zaoszczędzonej wody jest na wagę złota,
a oszczędności możemy dokonać w każdym domu, na każdym kroku. Dlatego do podobnych działań zachęcamy również
jastrzębian. To nie tylko wykorzystanie deszczu, ale choćby
zakręcanie wody podczas mycia zębów czy golenia. To jeden
z najprostszych sposobów, który wymaga jedynie zmiany naszych nawyków. Warto zaopatrzyć się również w oszczędne
baterie lub choćby same perlatory.
Co warte podkreślenia, miasto rozważa możliwość uruchomienia dofinansowania dla mieszkańców, którzy zechcą gromadzić deszczówkę. – Cieszy fakt, że miejskie jednostki, dając
dobry przykład, przyczyniają się do ograniczenia marnotrawstwa.
Jednocześnie opracowywany jest specjalny regulamin na podstawie którego dotowany będzie zakup i montaż zbiorników do retencji wody – dodaje prezydent miasta Anna Hetman.
tekst: Łukasz Parylak

fot. Marta Wojciechowska-Smolarz
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POSKACZEMY
NA KATOWICKIEJ!
Przy siłowni na wolnym powietrzu na
ulicy Katowickiej powstał park trampolin.
Choć z powodu epidemii z parku nie
można jeszcze korzystać, 5 specjalnie
przygotowanych trampolin już czeka
na jastrzębian. Gdy tylko dozwolone
stanie się ćwiczenie w siłowniach na
wolnym powietrzu i zabawa w ogródkach jordanowskich, otwarte zostaną
również trampoliny.
Z trampolin będą mogły korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli – ich udźwig
wynosi 120 kg. Przygotowano również
jedną większą trampolinę dla osób niepełnosprawnych, która może wytrzymać obciążenie 150 kilogramów.
Budowa tej atrakcji to efekt projektu
złożonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Wraz z nowym chodnikiem kosztowała 65 tysięcy złotych.
Trampoliny – z czteroosobową wiszącą
huśtawką i siłownią na wolnym powietrzu – wchodzą w skład placu sprawnościowego położonego przy boisku
na ulicy Katowickiej.
tekst: Barbara Englender

BUDŻET OBYWATELSKI 2021

Wiemy już, które pomysły
mieszkańców zostaną sfinansowane
z Budżetu Obywatelskiego!
Budżet Obywatelski (BOB) to narzędzie dające jastrzębianom realny i namacalny wpływ na kształt miasta. To
właśnie mieszkańcy osiedli i sołectw
często wiedzą najlepiej, które z ich
potrzeb należy zrealizować, gdzie potrzebny jest remont, a gdzie trzeba
doposażyć bibliotekę. Współdecydowanie o miejskich projektach łączy
jastrzębian pokazując, że zaangażowanie w sprawy miasta daje efekty
widoczne gołym okiem, blisko swojego miejsca zamieszkania.
Jastrzębianie współdecydują o mini-inwestycjach w mieście w ramach
BOB-u od 2015 roku. Od tego czasu
wzrasta i budżet, i liczba nadchodzących wniosków. Z Budżetu Obywatelskiego 2020 został sfinansowany między innymi nowy park
trampolin przy ulicy Katowickiej,
którego wartość to 65 000 złotych.
W poprzednich latach z budżetu sfinansowano m.in. takie inwestycje
jak Street Workout Park przy ulicy
Staszica Staszica i kreatywna strefa
gier przy ulicy Wrocławskiej.
– Istotą samorządności jest współuczestniczenie i angażowanie się w życie miasta. Cieszę się, że mieszkańcy
są tak aktywni i tak chętnie przesyłają
swoje wnioski. Pokazuje to ich przywiązanie do miasta i troskę o swoje
najbliższe otoczenie. – skomentowała prezydent Anna Hetman.
Weryfikacja wniosków na rok 2021
jest już zakończona. Mieszkańcy miasta zgłosili łącznie 72 wnioski. Pozytywnie rozpatrzono 55 wniosków.
Wiemy już częściowo, które z nich
zostaną sfinansowane.

fot. Izabela Grela

fot. Izabela Grela
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Z Budżetu Obywatelskiego 2021
zostanie sfinansowane między innymi powstanie zjazdu linowego
typu tyrolka w okolicach siłowni pod
chmurką (os. Arki Bożka), wyposażenie kilku bibliotek w nowe zbiory,
gry, i urządzenia (ekran, rzutnik) czy
modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 12. Rozbudowany ma
zostać plac sprawnościowy przy ulicy Katowickiej, powstanie też strefa
relaksu w Zespole Szkół nr 5 i przy
Szkole Podstawowej nr 12. Zostaną
zakupione oczyszczacze powietrza
dla jastrzębskich przedszkolaków (PP
nr 3) i szkolne ławki dla Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego.

Część wniosków musi zaczekać na
głosowanie mieszkańców miasta,
które rozpocznie się 19 czerwca. Do
tej pory głosowanie na poszczególne
projekty odbywało się podczas spotkań z mieszkańcami. Dzięki zmianie w uchwale przyjętej przez Radę
Miasta od tej pory głosować będzie
można też on-line przez stronę www.
jastrzebie.pl/strefa-mieszkanca/konsultacje-spoleczne/ankiety/ oraz tradycyjnie, jednak nie podczas spotkań
ale poprzez wrzucanie wypełnionych
kart do urn.
Łączna kwota, zaplanowana na realizację projektów wynosi aż 2 285 800
złotych.
Całość budżetu została rozdysponowana 21 jednostkom pomocniczym –
osiedlom i sołectwom. Przy ustalaniu
wysokości finansowania projektów
brana jest pod uwagę jego wielkość
oraz liczba mieszkańców.
Tak wygląda rozkład budżetu na poszczególne osiedla/sołectwa:
1. Barbary – 119 658 zł
2. Bogoczowiec 48 726 zł
3. Bożka 89 376 zł
4. Chrobrego 79 694 zł
5. Gwarków 101 743 zł
6. Morcinka 72 134 zł
7. Pionierów 130 457 zł
8. Przyjaźń 99 099 zł
9. Górne i Dolne 159 113 zł
10. Staszica 88 560 zł
11. Tuwima 41 603 zł
12. Zdrój 143 269 zł
13. Złote Łany 42 955 zł
14. Zofiówka 69 187 zł
15. 1000-lecia Szeroka 58 024 zł
16. Borynia 129 363 zł
17. Bzie 234 044 zł
18. Moszczenica 139 576 zł
19. Ruptawa-Cisówka 215 543 zł
20. Skrzeczkowice 70 345 zł
21. Szeroka 153 331 zł
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

KREW POTRZEBNA OD ZARAZ
Corocznie 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień dedykowany honorowym
krwiodawcom. W obecnej sytuacji krew
jest szczególnie potrzebna. Przy zamkniętych szkołach i innych instytucjach stoimy
przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest
udostępnienie wystarczającej ilości bezcennego leku tym, którzy tak bardzo go
potrzebują. Od naszej krwi może zależeć
życie i zdrowie drugiego człowieka.
W Jastrzębiu-Zdroju jest wielu honorowych dawców, którzy od lat oddają krew
potrzebującym. Cel jest szczytny, dlatego
dziś gorąco zachęcają do pomocy.
– Krew oddaję już 37 lat, sądzę że honorowe
krwiodawstwo jest ideą ciągle żywą i mam
nadzieję, że nadal będzie. Cały czas organizowane są nowe spotkania, sekcje czy koła,
które zrzeszają krwiodawców. Jak mogę zachęcić Jastrzębian żeby oddawali krew? Niesienie pomocy innym to ogromny przywilej.
Darowanie cząstki siebie, aby uratować życie drugiego człowieka jest na prawdę czymś
wyjątkowym. Idziemy oddać krew, chodź
z nami uratować życie! – powiedział Ryszard Piotrowicz honorowy dawca krwi.
Punkt krwiodawstwa w naszym mieście na Osiedlu Przyjaźń jest świeżo po
remoncie i od poniedziałku do piątku od
7.30 do 13.30 czeka na osoby, które chcą
pomagać. Placówka jest też czynna co
drugą sobotę. Szczegóły można znaleźć
na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
Należy mailowo, bądź telefonicznie umówić się na konkretny termin.

Honorowym dawcą może zostać osoba pełnoletnia, jej masa ciała nie może
być niższa niż 50 kg. Stan zdrowia w tej
kwestii jest również bardzo istotny.
Ważne, żeby w wyznaczonym terminie
stawić się do placówki krwiodawstwa
po lekkim posiłku z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
– Oddaję krew od 2005 roku. Ofiarowałem
już ponad 26 litrów. Zachęcili mnie do tego
moi uczniowie z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla
Jana III Sobieskiego. Organizowałem tam od
wielu lat akcje HDK, w których licznie brali
udział młodzi ludzie. Kiedyś zapytali mnie,
dlaczego organizując akcje, sam nie oddaję
krwi. Długo się nad tym nie zastanawiałem
i od tamtego czasu zacząłem regularnie
ją oddawać – mówi Andrzej Kinasiewicz
przewodniczący Rejonowej Rady Honorowych Krwiodawców Polskiego Czerwonego Krzyża w Jastrzębiu – Zdroju.
Warto pamiętać, że nikt na świecie nie
wynalazł żadnego leku, który mógłby zastąpić krew, a ta jest niezbędna dla wielu
ludzi. Jest to symbol ludzkiej wrażliwości
i empatii dla drugiego człowieka. Nie wiemy, komu nasza krew będzie pomocna,
ale mamy ogromną satysfakcję, że uratuje życie.
– Serdecznie wszystkich namawiam i zachęcam. Jednocześnie dziękuję krwiodawcom za wspaniałą, humanitarną postawę.
Za bezinteresowną pomoc bliźniemu będącemu w potrzebie – konkluduje Andrzej Kinasiewicz.
tekst: Wiktoria Knesz

fot. arch. Ryszard Piotrowicz

POMOCNA DŁOŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków o udzielenie
wsparcia dla przedsiębiorców. W terminie od 2 do 15 czerwca
prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dofinansowania
w przypadku spadków obrotów gospodarczych w związku z epidemią koronawirusa.
Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w zakresie:
• Części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników.
• Części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

• Części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.
fot. pixabay

W dalszym ciągu prowadzony jest również nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.
Środki na wsparcie w wysokości 24 mln złotych zostały pozyskane
przez Urząd Pracy w ramach działania Tarczy Antykryzysowej. Do
tej pory na wsparcie dla lokalnych przedsiębiorców rozdysponowywano już 14,3 mln złotych. Do tej pory PUP przyjął 240 wniosków
o pożyczki wypacając ponad 9 mln zł na rzecz 1816 firm. W tej puli
ponad 4 mln zł przyznano mikro, małym i średnim przedsiębiorcom
wnioskującym o dofinansowanie części kosztów pensji. W sumie
środki te pozwoliły na dofinansowanie wynagrodzeń dla 1 366 pracowników zatrudnionych u 249 pracodawców.

Również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą,
którzy nie zatrudniają pracowników skorzystali z wsparcia w postaci pożyczki. Zgodnie z danym zgromadzonym przez PUP w Jastrzębiu-Zdroju z tej formy pomocy skorzystało 234 przedsiębiorców otrzymując dofinansowanie na kwotę ponad 1 mln zł.
Szczegółowe informacje o możliwości otrzymania wsparcia z PUP
mogą Państwo otrzymać pod nr tel. 32 47 53 012 wew. 34 i 35 oraz
na stronie www.pupjastrzebie.pl
tekst: Jacek Majewski
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BIBLIOTEKI
ZNOWU
OTWARTE!
Po dwóch miesiącach przerwy spowodowanej pandemią możemy znowu wypożyczać książki.
W czerwcu otworzyła się większość jastrzębskich filii. Zamknięte pozostały tylko dwie: Filia nr 8 w Szpitalu i Filia nr 16
przy ul. Marusarzówny 29.
Mimo że w czasie zamknięcia bibliotek
mieszkańcy nie mieli możliwości wypożyczyć książek w sposób tradycyjny, nie
musieli wcale tracić kontaktu z literaturą.
Dzięki darmowemu dostępowi do platformy Legimi mogli wybierać spośród ponad
60 000 e-booków. Jastrzębianie mają tę
możliwość od 3 marca, a dostęp do aplikacji wciąż mogą uzyskać telefonicznie
lub osobiście w Czytelni Biblioteki Głównej, Filii nr 1 przy ulicy Opolskiej oraz Filii
nr 2 (Masnówka) przy ulicy Witczaka.
W tym czasie nie mogły się też odbywać
żadne wydarzenia kulturalne, więc część
z nich została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. W ramach Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom mogliśmy
usłyszeć jak najmłodszym czyta prezydent Anna Hetman oraz jej zastępca,
Roman Foksowicz. Odbywały się także
mini-wykłady w ramach Tygodnia Bibliotek oraz spotkanie autorskie on-line z Łukaszem Orbitowskim. Dzięki temu wciąż
mogliśmy pozostać w kontakcie z kulturą.
W związku z trwającą wciąż pandemią w bibliotekach wprowadzono szereg środków bezpieczeństwa – przede
wszystkim czytelnicy nie mają wolnego
dostępu do półek! Książki można zamawiać telefonicznie, mailowo lub poprzez
e-katalog. Zwracane książki odbywają
7-dniową kwarantannę w kartonach
zanim zamówi je inny czytelnik. W bibliotece obowiązują zasady zasłaniania
ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (lub rękawiczek). Zalecane jest też zachowanie
2-metrowego dystans.
Pamiętajcie, że od 1 czerwca obowiązują
nowe godziny otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

W JASTRZĘBIU RUSZYŁO KINO SAMOCHODOWE

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza
do kina samochodowego

Z przestrzeni kulturalnej on-line powoli przenosimy się w plener! 5 czerwca mieszkańcy
Jastrzębia mieli okazję wziąć udział w pierwszym plenerowym seansie filmowym. Jastrzębianie jako pierwszy chcieli zobaczyć
film „Jutro będziemy szczęśliwi” o czym zdecydowali w facebook’owej sondzie.
Seanse odbywają się na parkingu Hali Widowiskowo-Sportowej. Filmy są wyświetlane co dwa tygodnie przez całe wakacje –
łącznie zobaczymy 6 filmów, w tym między
innymi dramaty wojenne „Furia” i „Przełęcz
ocalonych” oraz filmy o Johnie Wicku.

Harmonogram wejść:
Orlik Warszawska
ul. Warszawska
tel. 502106614
• pn.-pt. 15.00-21.00
• sob. 9.00-12.00 oraz
15.00-21.00
• niedz. 15.00-21.00
Kompleks boisk
ul. Graniczna 2
tel. 571306799
• pn.-pt. 15.00-21.00
• sob. 9.00-12.00 oraz
15.00-21.00
• niedz. 15.00-21.00

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

dzają też obowiązkową dezynfekcję
rąk użytkownikom danego obiektu.
Zgodnie z rządowymi wytycznymi
w dalszym ciągu obowiązuje dwumetrowy dystans od innych osób.
Rodzice i opiekunowie dzieci będą
musieli używać maseczek w celu
zakrycia nosa i ust, zasada ta nie
obwiązuje najmłodszych. Wybierając się na plac zabaw lub siłownie
na wolnym powietrzu warto zabrać
własnych płyn do dezynfekcji.

Boisko sportowe
ul. Katowicka
tel. 501294867
• pn.-pt. 15.00-21.00
• sob. 9.00-12.00 oraz
15.00-21.00
• niedz. 15.00-21.00
Boisko Wielofunkcyjne
Osiedle Zofiówka
tel. 512089309
• pn.-pt. 15.00-21.00
• sob. 9.00-12.00 oraz
15.00-21.00
• niedz. 15.00-21.00

Boisko sportowe
Osiedle Bogoczowiec
tel. 572724691
• pn.-pt. 15.00-21.00
• sob. 9.00-12.00 oraz
15.00-21.00
• niedz. 15.00-21.00
Boisko sportowe
Osiedle 1000-lecia
tel: 609813504
• pn.-pt. 15.00-21.00
• sob. 9.00-12.00 oraz
15.00-21.00
• niedz. 15.00-21.00

JASTRZĘBSKA „KULTURA W SIECI” DOCENIONA!

Dzięki tej dotacji jastrzębska Miejska Biblioteka Publiczna zorganizuje
7 wirtualnych spotkań autorskich.
Za pośrednictwem internetu będzie
można porozmawiać z takimi autorami, jak poeta Wojciech Bonowicz
czy krytyk Jarosław Czechowicz.

www.jastrzebie.pl

Seanse rozpoczynają się o 21:00, jednak
wjazd do kina samochodowego jest możliwy od 20:00. Do zobaczenia!

ZABAWA I REKREACJA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Od 2 czerwca ponownie zostały
otwarte obiekty zarządzane przez
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa po każdych 45 minutach
korzystania z obiektu następuje 15
minutowa przerwa techniczna, podczas której pracownicy MOSiRu dezynfekują urządzenia. Jednorazowo
na danym obiekcie przebywać może
maksymalnie 14 osób, korzystających z własnego sprzętu sportowego. Pracownicy MOSiR przeprowa-

22 tysięcy złotych łącznie otrzymały jastrzębskie instytucje w ramach
programu Narodowego Centrum
Kultury wspierającego internetowe
projekty kulturalne.
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Organizatorzy ustalili, że limit samochodów
w czasie seansu może wynosić maksymalnie 45, dlatego chętnych prosimy o zgłoszenia mailowe na adres organizacja@
mosir.jastrzebie.pl. W mailu należy wpisać
numer rejestracyjny samochodu oraz dołączyć potwierdzenie opłaty w wysokości
10 zł na rachunek bankowy 08 8470 0001
2001 0013 7113 0002 (odbiorca MIEJSKI
OŚRODEK SPORTU i REKREACJI, 44-335
Jastrzębie-Zdrój, Ul. Harcerska 14B).

Dwa ze spotkań poświęcone zostaną literaturze dziecięcej.
Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu „Wirtualne
spotkania z kulturą” przygotuje natomiast filmy dotyczące 4 kręgów tematycznych: lokalna historia, lokalne
zwyczaje i obyczaje doroczne, lokalni
artyści i ich twórczość, nasze wystawy.
Na realizację tych zadań MOK pozyskał
15 tysięcy złotych, MBP – 7 tysięcy.
tekst: Barbara Englender

PROMOCJA ALBUMU
„BASEN KĄPIELOWY”
NA… BASENIE
Promocja kolejnego albumu z serii „Perły jastrzębskiej architektury” odbędzie się 19 czerwca o 18:00. Tym razem spotkanie odbędzie się w miejscu nietypowym – na terenie Kąpieliska Zdrój.
Spotkanie promocyjne poprowadzi kierownik Galerii Historii Miasta Marcin Boratyn, który jest pomysłodawcą i autorem albumu.
W czasie spotkania opowie on o historii basenu, który w 1937 roku
został otwarty przez wojewodę Michała Grażyńskiego. Otwarcie
basenu połączono z obchodami 15. rocznicy przyłączenia Jastrzębia-Zdroju i Górnego Śląska do Polski. Architektem był inż. Wilhelm Weihönig, który przebywając w Jastrzębiu ożenił się z córką
polskiego restauratora i pozostał w naszym mieście. Basen był
niezwykle nowoczesny – wyposażony został w filtry elektryczne
i urządzenia do odkażania wody. Kąpielisko wielokrotnie zmieniało właścicieli oraz było odnawiane. Ostatni remont z 2006 roku
całkowicie odmienił jego wizerunek.
„Basen kąpielowy” to dziewiąty album z serii poświęconej Jastrzębskiej architekturze. Pierwszymi były „Dom Zdrojowy” oraz

„Łazienki” wydane w 2012 roku. Album zawiera przepiękne, niepublikowane wcześniej nigdzie fotografie pochodzące z Narodowego
Archiwum Cyfrowego, zdjęcia z okresu przedwojennego oraz okupacji, pocztówki, oryginalne plany budowlane. Pozostałe publikacje
z serii to „Park Zdrojowy”, „Betania”, „Pijalnia wód”, „Sanatorium im.
Józefa Piłsudskiego”, „Letnisko Oficerskie”, „Zakład Marii”.
Podczas spotkania będzie możliwość zakupienia książki, której
koszt wynosi 20 zł. Album przygotowano w językach polskim
i angielskim. Wydawcą publikacji jest Miejski Ośrodek Kultury
w Jastrzębiu-Zdroju.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

OD MLECZKI DO SZYMBORSKIEJ
33 lata, około 400 wystaw, niezliczone
emocje. Galeria Epicentrum, prowadzona
przez Miejski Ośrodek Kultury obchodzi
właśnie swój jubileusz.
Jej historia sięga jeszcze pierwszej siedziby MOK-u, która do 2000 roku mieściła
się przy ulicy Wielkopolskiej. Krystyna
Kaul, organizująca pierwsze wystawy
w jastrzębskiej galerii, następująco wspomina te czasy: – 30 lat temu pracowałam
w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki.
Kiedy KMPiK został zlikwidowany, w to miejsce przeniesiono Miejski Ośrodek Kultury.
Dysponowaliśmy jednym małym pomieszczeniem, wystawy więc były niewielkie.
Najczęściej pokazywaliśmy prace artystów
lokalnych, jastrzębskich malarzy czy fotografów. Twórcy sami się do nas zgłaszali
i sami wieszali swoje prace – byłam jedynym pracownikiem, który opiekował się galerią i fizycznie było niemożliwe, bym wzięła
na siebie również organizację ekspozycji od
strony technicznej – relacjonuje.
Dziś galeria Epicentrum może pochwalić
się zorganizowaniem na przykład wystawy wycinanek Wisławy Szymborskiej,

grafik Józefa Wilkonia czy zdjęć Chrisa
Niedenthala. Cyklicznie pojawiają się tu
prace najlepszych polskich plakacistów,
malarzy i grafików, a także lokalnych
twórców. Od ponad 20 lat galerią opiekuje się kurator galerii Katarzyna Parylak.
– Doskonale pamiętam każdą z wystaw, jak
choćby Andrzeja Mleczki – pierwszą zorganizowaną w nowej siedzibie. Przyszły na nią
prawdziwe tłumy, choć, szczerze mówiąc,
ja pamiętam głównie moje piekielne zmęczenie, bo tego samego dnia rano wypożyczonym polonezem jechałam po Mleczkę
do Krakowa. Imprez, którym poświęciłam
mnóstwo czasu i serca było zresztą bardzo
wiele (jak choćby „Noce w galerii”, które or-

ganizujemy w maju). Na wystawy nie przychodzą może tabuny ludzi, ale jest stała
grupa osób, które odwiedzają naszą galerię.
Bardzo je cenię za to, że chcą poświęcić swój
czas na spotkania z artystami. Możemy się
im odwdzięczyć, losując podczas każdego
wernisażu jedną pracę z wystawy. To taka
nasza tradycja – mówi Katarzyna Parylak.
Jan Szmatloch, profesor katowickiej ASP,
podczas 25-lecia galerii mówił następująco: – Galeria Epicentrum przyciąga, a potwierdzają to współpracujący z nią od wielu
lat artyści, reprezentujący rozmaite dziedziny
sztuki współczesnej. Tak jest do dzisiaj.
tekst: Barbara Englender
fotografie: Miejski Ośrodek Kultury
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„BIEGNIEMY, GDZIE NAS NOGI PONIOSĄ”.

WYWIAD Z PRZEMYSŁAWEM MAJEM, AUTOREM BLOGA „MAJOBIEGA – BIEGAJĄCY TATA”

Choć jego synek skończył właśnie rok, przebiegli już razem około 700 kilometrów.
Jastrzębianin, Przemysław Maj, z biegania z dzieckiem uczynił sposób na życie.
chce wszystko oglądać, poznawać. Oprócz
tego, że biegnę i mam przed sobą wózek,
często muszę opowiadać mu o tym, co mijamy. Nie jest to łatwe, ale to uwielbiam.
Czasem robimy podczas biegu przerwy,
bym mógł dokładnie opowiedzieć Tymkowi o tym, co go interesuje.

W maju 2019 urodził się Tymoteusz,
a pierwszy wspólny bieg odbyliście już
we wrześniu...
Syn urodził się dokładnie w moje urodziny. Właściwie od początku miałem plan,
by wspólnie biegać. Nie mogło być inaczej. Sam biegam od końca 2013 roku,
to jest mój styl życia i nie wyobrażałem
sobie, bym nie mógł tego robić z synem.
Gdy miał miesiąc, już wybieraliśmy wózek do biegania...
Dlaczego taki sprzęt był Wam potrzebny?
Wózek zaprojektowany z myślą o bieganiu
znacząco różni się od zwykłej „spacerówki”. Nawet jeśli ktoś biega rekreacyjnie, nie
radziłbym mu biegać z wózkiem spacerowym. To nie jest tylko kwestia komfortu
biegacza, ale przede wszystkim bezpieczeństwa dziecka. Bo to o nim trzeba myśleć w pierwszej kolejności. Każde wyjście
z takim maluchem wiąże się z całą logistyką. Na biegi zabieramy ze sobą wszystkie
potrzebne akcesoria: jak Tymoteusz był
mniejszy, to pieluchy, mleko, w chłodniejsze dni wodę i zimną, i gorącą, jedzenie na
trasę... Bardzo pomaga nam mama Tymka.
Świadomość, że zawsze jest pod telefonem jest nieoceniona. To ważny element
naszego rodzinnego teamu.
Czy Tymoteusz lubi te wspólne wyjścia?
Szczerze mogę powiedzieć, że tak. Jest już
do tego przyzwyczajony, to dla niego naturalne. Początkowo miałem trochę obaw,
bo zaczynaliśmy biegać bardzo wcześnie
– gdy syn skończył cztery miesiące. Od
początku trzymam się jednej, podstawowej zasady: to dziecko jest tutaj szefem.
Nasze biegi były więc początkowo krótsze,
odbywały się w wolniejszym tempie. Wychodziliśmy, gdy zbliżała się pora drzemki,
a wracaliśmy, gdy syn się budził. Teraz to
już prawdziwe w wycieczki. Tymoteusz
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Gdy Tymoteusz ma gorszy humor – bo na
przykład długo siedzimy w domu – wychodzimy pobiegać i od razu widać zmianę.
Zarówno u niego, jak i u mnie. To świetny
sposób na zacieśnianie więzi między rodzicem a dzieckiem. Nie bez znaczenia jest
również to, że w tym czasie mama Tymka
może, po prostu, odpocząć. Bardzo nas to
wszystkich zbliża do siebie.
Czy macie w Jastrzębiu ulubione
trasy biegowe?
U nas wszystko wychodzi w praniu.
Większość dróg, dróżek – czy to w Jastrzębiu, czy to w okolicach miasta –
świetnie nadaje się do biegania. Kiedy
wychodzimy, biegniemy więc tam, gdzie
nas nogi poniosą...
Jak ludzie reagują na widok biegającego taty?
Wydaje mi się, że jesteśmy jedyną, albo
jedną z naprawdę nielicznych takich par
w mieście. Ja osobiście nie znam nikogo.
Początkowo było dość dziwnie, bo czułem na sobie wzrok przechodniów czy
kierowców. Spotykamy się jednak z samymi pozytywnymi reakcjami – ludzie
uśmiechają się do nas, zagadują, podnoszą kciuki w górę.
Czy Wasze treningi odbywają się spontanicznie, czy też według opracowanego planu?
Jestem typem biegacza, którego kręci pokonywanie kolejnych rekordów życiowych,
więc siłą rzeczy muszę trenować regularnie. Na początku roku próbowałem łączyć
moje indywidualne treningi z bieganiem
z synem. W tej chwili wszystkim plany
pokrzyżowała pandemia. Sam nie trenuję
systematycznie, ale za to na każdy bieg
zabieram ze sobą syna.
Te treningi miały być ułożone pod konkretne wydarzenia biegowe?
Tak, regularnie w takich imprezach uczestniczę. Na przykład w „Jastrzębskiej Dziesiątce” – od 2014 roku. Miałem w planach
wiosną wystartować z synem w jednym
z większych biegów i sprawdzić, jak Tymoteusz będzie się czuł w takich okolicznościach, ale tego typu wydarzenia jeszcze
się nie odbywają. Jesteśmy razem zapisani

na Tyski Półmaraton, który odbędzie się na
początku września. Tam jest osobna kategoria dla osób, biegających z wózkami.
Moim marzeniem jest tytuł Six Stars Finisher – przyznawany za przebiegnięcie
sześciu prestiżowych maratonów. Tak
naprawdę będę się jednak cieszył już
wówczas, gdy uda mi się wystartować
choć w połowie z nich. Pierwszy mam
już za sobą. Oprócz tego, moim marzeniem jest przebiec choć jeden maraton
z wózkiem. Nawet spośród osób, które
regularnie biegają z dziećmi, niewielu
ma na koncie to osiągnięcie. Pierwszym
sprawdzianem będzie dla nas właśnie
wrześniowy półmaraton. Wszystko zależy jednak od syna. Jeśli coś mu nie będzie
pasować, jestem przygotowany na to, że
będziemy musieli się wycofać. I tak będę
zadowolony, że podjęliśmy próbę. Myślę
jednak, że będzie dobrze, dla Tymka taki
długi bieg to żadna nowość.
Zbliża się Dzień Ojca. Czy macie jakieś
szczególne plany?
Sądzę, że uczcimy ten dzień biegowo. To
będzie przy okazji rocznica zmiany nazwy mojego bloga, bo właśnie podczas
ubiegłorocznego Dnia Ojca stwierdziłem,
że „Majobiega” powinno nazywać się już
„Majobiega – biegający tata”. To dla mnie
symboliczna data. Przewidywałem, że
moje życie po narodzinach dziecka się
zmieni, ale nie sądziłem, że aż tak bardzo. Jestem całkowicie zakochany w synu.
Cieszę się, że mogę robić to, co lubię i że
wszystko składa się w całość: pisanie bloga, bieganie i spędzanie czasu z rodziną.
rozmawiała: Barbara Englender
fotografie: majobiega – biegający tata

RAPUJĄ W SZCZYTNYM CELU
Sześć lat temu, #hot16challenge stało się
popularnym wyzwaniem między artystami, w którym brali udział raperzy i muzycy.
W tym roku ruszyła druga edycja jednak
trochę zmieniona, bo z charytatywnym
akcentem i światowym zasięgiem. Dołączyli do niej również mieszkańcy naszego
miasta. W Internecie możemy zobaczyć
i wysłuchać, jak w szczytnym celu rapuje
Młodzieżowa Rada Miasta i strażak Bartłomiej Sępiak.
Skończyły się oklaski, zakładamy maski
i kombinezony – właśnie tak „nawija” strażak z Komendy Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju. Przyjął wyzwanie i nagrał swój
utwór w ramach akcji #hot16challenge2.
Zgodnie z jej zasadami każda wyznaczona osoba w ciągu 72 godzin od otrzymania nominacji musi nagrać 16-wersową
zwrotkę pod dowolny podkład i opublikować ją w sieci. Celem akcji jest zbiórka
pieniędzy na pomoc lekarzom i szpitalom
w walce z koronawirusem.
– Do nagrania zwrotki nominowali mnie znajomi, nie zastanawiałem się nad tym długo.
Postanowiłem wziąć udział w projekcie i wesprzeć koleżanki i kolegów z pracy. Myślę, że to
wspaniała akcja wsparcia medyków w całej
Polsce, cel jest szczytny co jeszcze bardziej
motywuje. To również świetna zabawa i okazja pokazania kawałka swojej artystycznej
duszy. W Internecie znajdziemy wiele aranżacji rapowych utworów, wykonywanych
przez amatorów takich jak ja, co urozmaica
cały projekt. Wychowałem się przy hip-hopie,
ale jestem otwarty na inne gatunki muzyczne. Podczas nagrywania dobrze się bawiłem
jednak starałem się też pokazać specyficzny
klimat – mówił Bartłomiej Sępiak.
Najważniejsze jest wsparcie finansowe,
dlatego każdy uczestnik wpłaca środki

fot. arch. MRM

na konto organizacji charytatywnej Siepomaga.pl. Podczas tegorocznej edycji
zebrano ponad 3,5 miliona złotych. Po
opublikowaniu „szesnastki” w Internecie,
Bartłomiej otrzymał mnóstwo wyrazów
uznania, a jego postawa została doceniona przez innych.
– Cieszę się, że moje wersy zostały ciepło
przyjęte. Jestem strażakiem, ratownikiem
medycznym, a także instruktorem pierwszej pomocy. Zdaję sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie stabilizacji psychicznej,
szczególnie w obecnej sytuacji. Nawiązując
do przesłania utworu, nie słuchajmy „mędrców” z Internetu, ani tego typu pseudonaukowców, którzy wypisują przeróżne komentarze i tworzą nowe niesprawdzone teorie.
Sytuacja naraża nas na zalew informacjami,
niekoniecznie prawdziwymi. Miejmy swój
zdrowy rozsądek i weryfikujmy przekazy.

fot. arch. prywatne B. Sępiaka

Dbajmy o siebie, przestrzegajmy zasad,
a wszystko będzie dobrze – podkreślał Batłomiej Sępiak.
Jastrzębianie działają charytatywnie. Na
Facebooku Młodzieżowej Rady miasta
możemy wysłuchać również ich utworu,
który zebrał rzeszę fanów.
– Do #hot16challenge2 nominowała nas
Młodzieżowa Rada Miasta Tychy, która
pierwsza w Polsce ze wszystkich MRM wykonała ten challange. Początkowo zastanawialiśmy się, czy aby na pewno nadajemy się
do rapowania, ale wspólnie stwierdziliśmy, że
najważniejsza w tej akcji jest pomoc i podjęliśmy wyzwanie. To świetny projekt. Cieszę się,
że mogliśmy dołączyć do akcji – podsumowała Agata Piotrkowska, przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Miasta.
tekst: Wiktoria Knesz

fot. arch. prywatne B. Sępiaka
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DODATKOWE 95 TYSIĘCY NA WALKĘ Z EPIDEMIĄ
Dzięki dofinansowaniu, jakie Jastrzębie-Zdrój otrzymało z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Śląskie Pomaga” mamy dodatkowe 95 000 zł
wsparcia w walce z epidemią COVID-19.
Środki zostały przeznaczone na wsparcie
Domu Pomocy Społecznej. Jest to projekt partnerski z Województwem Śląskim
mający na celu dofinansowanie placówek
opieki całodobowej.
Środki z projektu zostały przeznaczone
między innymi na:
• zatrudnienie nowego pracownika – opiekuna na umowę o pracę do końca 2020 roku;

• finansowanie zakupu środków ochrony
indywidualnej dla pracowników (przede
wszystkim maseczek, przyłbic, rękawiczek, płynów do dezynfekcji);
• doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do walki z pandemią, takich jak antybakteryjna lampa UV czy generator ozonu.
Realizacja projektu potrwa od maja do
grudnia 2020 roku. Ten projekt to świetny przykład tego, w jak różnorodnym
zakresie pomocna jest współpraca regionalna i europejska.

fot. Łukasz Parylak

ZDALNA SZKOŁA +

Kolejne komputery do zdalnej nauki trafią do jastrzębskich szkół.

124 992 zł pozyskało miasto w ramach konkursu grantowego „Zdalna szkoła +”. Kwota
ta przeznaczona będzie na zakup 42 laptopów, które trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych z 19 jastrzębskich szkół.
To druga edycja konkursu wspierającego jastrzębskie placówki edukacyjne. W ramach
kwietniowego projektu „Zdalna Szkoła w Jastrzębiu-Zdroju” miasto kupiło 30 komputerów za 99 962,10 zł, które już dzisiaj wykorzystywane są przez szkoły do prowadzenia
zajęć w trybie zdalnym.
Projekt dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 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

AGENCJA
RESTRUKTURYZACJI
I MODERNIZACJI
ROLNICTWA PONOWNIE
DO DYSPOZYCJI
ROLNIKÓW
Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa będą
obsługiwały rolników w pełnym zakresie. W biurach powiatowych przywrócona została
możliwość złożenia wniosku
o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za
pomocą udostępnianej przez
biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym
pracownika Agencji. Login i kod
dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany
w formularzu. Dlatego ważne
jest, aby przychodząc do biura
powiatowego, zabrać ze sobą
telefon komórkowy.
W dalszym ciągu dostępne pozostają narzędzia pozwalające
na złożenie wniosków przez
Internet. Jastrzębski odział
ARiMR czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 15:30.

fot. Izabela Grela

tekst: Jacek Majewski
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PRZEDSIĘBIORCO,
PRZYJMIJ UCZNIA
NA PRAKTYKĘ!
Uczniowie jastrzębskich szkół zawodowych
i branżowych będą mogli odbyć płatne
praktyki, a przedsiębiorcy – otrzymać
zwrot kosztów.
Zachęcamy przedsiębiorców, by skorzystali ze wspólnego
projektu Miasta Jastrzębie-Zdrój i Stowarzyszenia Wspierania
Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna „Przewaga
dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”, które prowadzi nabór wniosków na
organizację dodatkowych praktyk zawodowych. Mogą z nich
skorzystać uczniowie i uczennice: Zespołu Szkół Zawodowych
(Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Technikum nr 5), Zespołu
Szkół nr 9 (Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 Specjalna), Zespołu
Szkół nr 2 (Branżowa Szkoła I stopnia nr 1, Technikum nr 1),
Zespołu Szkół Nr 6 (Technikum nr 4).
Przyjmując praktykantów przedsiębiorcy otrzymają zwrot
kosztów ich praktyk (do 2990 zł) oraz opiekuna (do 496 zł).
Przyjmując stażystę przedsiębiorca nie tylko zyskuje dodatkową parę rąk w firmie, ale wpływa na to, jakie praktyczne umiejętności zyskają przyszłe pokolenia pracowników w branży.
Współpraca ze szkołami branżowymi i zawodowymi to realny
wpływ na proces kształcenia!
Za trwające 150 godzin praktyki w ramach programu uczniowie otrzymają 1600 zł.
Aby skorzystać w programu należy złożyć wniosek – dokonuje tego firma wraz z uczniem. Praktykę można odbyć również w wakacje.
Szczegóły oraz wnioski znajdują się na stronie: przewaga.deltapartner.org.pl/do_pobrania
Informacje mogą państwo uzyskać pod numerem: 663 301
761 oraz 792 780 823. Informacji udzielają także sekretariaty
szkół objętych projektem.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum
o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz art.
39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 283), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwały Nr III.41.2020 z dnia 26 marca 2020 r.,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu-Zdroju, w granicach określonych w załączniku graficznym.
Zmiana w/w planu dotyczy dopuszczenia nadbudowy obiektów istniejących
o dwie kondygnacje, w granicach terenu oznaczonego symbolem C015U.
Oznacza to, że nie będą rozpatrywane wnioski i uwagi dotyczące innych zagadnień niż dopuszczalna wysokość zabudowy.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionej zmiany
planu miejscowego.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionej zmiany
planu miejscowego.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
Al. Józefa Piłsudskiego 60, w terminie do 7 lipca 2020 r., osobiście, ustnie do
protokołu, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 18
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na adres e-mail:
ar@um.jastrzebie.pl
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Miejski Zarząd Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego położonego
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 39.
Przeznaczenie lokalu – branża gastronomiczna.
Szczegóły na stronie www.mzn.jastrzebie.pl
oraz pod numerem telefonu tel. 32 47 87 016.
TERMIN PRZETARGU: 22.06.2020 r.
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POZNAJ OFERTĘ JASTRZĘBSKICH
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Młodzież w Jastrzębiu ma do wyboru 7 liceów
ogólnokształcących, 6 techników, 4 szkoły branżowe
I stopnia oraz jednę szkołę przysposabiającą do pracy.
I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Stanisława Staszica
ul. Graniczna 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 471 23 46
W „Jedynce” kandydaci mają do wyboru aż 8 klas profilowych:
politechniczną (z rozszerzoną fizyką i matematyką oraz dodatkowymi zajęciami z matematyki obejmującymi treści akademickie),
matematyczno-językową z nauczaniem dwujęzycznym (z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim i z 4 przedmiotami
nauczanymi w języku obcym już w I. klasie), biologiczno-chemiczną (rozszerzona biologia i chemia), biologiczno-matematyczną
(rozszerzona biologia i matematyka), medialno-prawną (z rozszerzonym językiem polskim i historią), geograficzno-językową
(rozszerzona geografia i język angielski), ogólną (z rozszerzonym
językiem polskim i angielskim) oraz artystyczną (z rozszerzoną historią i historią sztuki).
Oprócz tego uczniowie I LO w każdej klasie mają do wyboru drugi
język obcy: niemiecki, hiszpański, francuski lub włoski. Szkoła oferuje liczne kółka zainteresowań. Współpracuje z kilkoma szkołami
wyższymi: Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim, Uniwersytetem Śląskim i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.

III Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego
ul. Wrocławska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 135 62
W Liceum nr 3 oferta klas jest równie liczna – szkoła posiada 8
profilowanych klas: humanistyczną (z rozszerzonym językiem
polskim, angielskim i historią oraz przedmiotami uzupełniającymi: warsztatami polonistycznymi i edukacją prawną), policyjną
(z rozszerzonym językiem angielskim i historią lub WOS-em oraz
przedmiotami uzupełniającymi z wiedzy o policji, edukacji prawnej, samoobrony, strzelectwa i musztry), mundurową z elementami bezpieczeństwa wewnętrznego (z rozszerzonym językiem
angielskim i geografią lub WOS-em oraz przedmiotami uzupełniającymi z wiedzy o służbach mundurowych, ratownictwa medycznego, samoobrony, musztry i strzelectwa), psychologiczno-medyczną (z rozszerzoną biologią, chemią lub fizyką i językiem
angielskim i przedmiotami uzupełniającymi z podstaw psychologii i pedagogiki, ratownictwa medycznego z elementami dietetyki
i prowadzenia dokumentacji medycznej), ratowniczą (z rozszerzoną biologią, chemią lub fizyką i językiem angielskim i przedmiotami uzupełniającymi z samoobrony i ratownictwa medycznego),
przyrodniczą (z rozszerzoną biologią, geografią i językiem angielskim i warsztatami turystycznymi, botanicznymi i ekologicznymi),
językową (z rozszerzonymi językiem angielskim i niemieckim bądź
hiszpańskim i trzecim językiem uzupełniającym oraz warsztatami
uzupełniającymi) i medialno-inżynieryjną (z rozszerzoną informatyką, matematyką i językiem angielskim oraz uzupełniającymi
przedmiotami z grafiki komputerowej, programowania i informatyki w języku angielskim).
Szkoła współpracuje z Wojskową Komendą Uzupełnień w Ryb-
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niku, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendą Miejską
Policji w Jastrzębiu, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu,
Zakładem Karnym w Jastrzębiu, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2, Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i Zespołem Szkół Specjalnych w Jastrzębiu.

Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego
ul. Poznańska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 11 633
W Zespole Szkół nr 2 mieszczą się aż trzy szkoły ponadpodstawowe: Technikum nr 1, II Liceum Ogólnokształcące i Branżowa
Szkoła I stopnia nr 1.
Technikum nr 1 oferuje aż 9 kierunków zawodowych, w tym 4
zupełnie nowe. W 2020 roku będzie trwała rekrutacja na kierunki: technik ekonomista, technik logistyk, technik żywienia i usług
gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu oraz zupełnie nowe: technik organizacji turystyki, technik
reklamy, technik geolog, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
W II Liceum Ogólnokształcącym do wyboru są klasy: pożarnicza
z elementami ratownictwa górskiego i wodnego (z rozszerzoną
biologią chemią i językiem angielskim i dodatkowymi przedmiotami z podstaw ratownictwa wodnego, pożarnictwa i ratownictwa
medycznego), psychologiczno-humanistyczna (z rozszerzonym
językiem polskim, biologią i historią oraz dodatkowym przedmiotem z komunikacji interpersonalnej), rehabilitacyjno-medyczna (z rozszerzonym językiem angielskim, biologią i chemią oraz
dodatkowym przedmiotem z anatomii i fizjologii człowieka), politechniczno-akademicka (z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim oraz uzupełniającą informatyką) i europejska
(z rozszerzonym językiem angielskim, niemieckim i WOS-em oraz
informatyką w języku angielskim).
W 2020 roku Branżowa Szkoła I stopnia nr I oferuje naukę w zawodzie kucharza oraz magazyniera-logistyka.
Zespół Szkół nr 2 współpracuje z licznymi pracodawcami, m.in.
JSW S.A., Biurem Rachunkowym ACARTUS S.A., hotelem Dąbrówka, Pałacem Borynia, zakładami mięsnymi Haga Plus Sp. z o.o.,
Castorama Polska Sp. z o.o., Nifco Korea Poland Sp. z o.o., i wieloma innymi.
ZS nr 6 fot. arch. UM

Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
ul. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 32 552
W Zespole Szkół nr 5 mieszczą się: V Liceum Ogólnokształcące
i Technikum nr 2.
„Piątka” oferuje w naborze na 2020 rok trzy klasy profilowe: geografia z językiem angielskim, matematyka z językiem angielskim
i klasa mistrzostwa sportowego z dyscypliną piłki nożnej.
Technikum nr 2 prowadzi nabór na kierunki technik informatyk
i technik mechanik.
Szkoła na stałe współpracuje z JSW S.A. oraz JZR Sp. z o.o.

ZS nr 5 fot. Łukasz Parylak

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego
ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 17 264
W Zespole Szkół nr 6 mieści się IV Liceum Ogólnokształcące
i Technikum nr 4.
Liceum rekrutuje do klas w których jeden z przedmiotów jest kluczowy i nauczany na poziomie rozszerzonym. Są to: Język polski,
historia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, język angielski
i język niemiecki. Z tej samej listy uczniowie sami, wedle uznania,
wybierają drugi rozszerzony przedmiot.
W Technikum nr 4 kandydaci mogą wybrać kierunek technik analityk (z rozszerzoną chemią), technik elektryk, technik górnik,
technik informatyk, technik mechatronik i technik programista –
wszystkie z rozszerzoną matematyką.
Szkoła współpracuje z JSK Sp. z o.o., JZR Sp. z o.o., i2 Analytical
Limited Sp. z o.o., Zamek Pszczyna, Tauron i wieloma innymi.

ZS nr 1 fot. arch. UM

Zespół Szkół Zawodowych

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego

ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 62 071

ul. Piastów 15, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 4751501

ZSZ to dwie szkoły – Technikum nr 5 oraz Branżowa Szkoła
I stopnia nr 3.

W ZSMS mieści się IV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa
Sportowego, które rekrutuje dziewczęta do klasy o profilu piłka
siatkowa. Szkoła współpracuje z Jastrzębskim Klubem Sportowym SMS Jastrzębie, umożliwia uczennicom aż 16 godzin treningów tygodniowo w ramach zajęć lekcyjnych. Mają one również
szansę na bezpłatne zakwaterowanie w internacie na terenie
szkoły, możliwość uzyskania stypendium i opiekę fizjoterapeuty.

W Technikum nr 5 można rozpocząć naukę w kierunku technik
transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem
kolejowym, technik chłodnictwa i klimatyzacji i technik budownictwa. Na wszystkich kierunkach poza przedmiotami branżowymi uczniowie mają rozszerzony język polski, język obcy, matematykę i fizykę.
W Branżowej Szkole I stopnia nr 3 można uczyć się w zawodzie
górnika eksploatacji podziemnej, ślusarza, elektryka, operatora
obrabiarek skrawających, montera nawierzchni kolejowej, mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów
samochodowych, fryzjera oraz w klasie wielozawodowej.
Wybierając zawód górnika, ślusarza lub elektryka uczniowie otrzymują miesięczne stypendia za wzorową frekwencję (250 zł brutto)
oraz mogą liczyć na nagrody pieniężne za najlepsze wyniki w nauce.
Pomoc finansowa jest możliwa dzięki współpracy z JSW S.A.
Szkoła współpracuje też z JSK Sp. z o.o., JZR Sp. z o.o., cukiernią
Jagódka, piekarnią Jedynka, Przedsiębiorstwem Budowlanym
Kompleks SP.J. oraz koloryzacje.com

Zespół Szkół Handowych
ul. Wielkopolska 20, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 13 062
W Zespole Szkół Handlowych mieści się Technikum nr 3 oraz
Branżowa Szkoła I stopnia nr 2.
W tym roku szkolnym Technikum nr 3 umożliwi nauczanie w kierunkach technik handlowiec, technik reklamy i technik organizacji
turystyki. W Szkole Branżowej nr 2 będzie się można uczyć zawodu sprzedawcy.

Zespół Szkół Specjalnych nr 9
im. dr Mikołaja Witczaka
ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 61 389
W Zespole Szkół Specjalnych znajdują się trzy szkoły ponadpodstawowe: Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 specjalna, Technikum
nr 6 specjalne oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
W tym roku Technikum nr 6 organizuje nabór na kierunek technik
informatyk.
Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 kształci uczniów w zawodzie kucharza, pracownika pomocniczego mechanika oraz pracownika
pomocniczego fryzjera.
Rekrutuje też Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, której praca ma charakter dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy.
Pomaga ona przygotować uczniów do samodzielnego funkcjonowania i wykonywania prostych prac. Uczniowie zdobywają
umiejętności w zakresie rękodzieła, pomocnika kucharza, pomocnika ogrodnika, pomocnika prac biurowych i pomocnika gospodarstwa domowego.
Należy pamiętać, że jednym z wymaganych dokumentów w rekrutacji do szkół specjalnych jest orzeczenie kwalifikacyjne do
kształcenia specjalnego.
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LUKE REYNOLDS
SZKOLENIOWCEM
JASTRZĘBSKIEGO WĘGLA
Australijczyk zastąpił Slobodana Kovacia.
35-letni trener po raz drugi przejmie stery w jastrzębskiej drużynie. W ubiegłym
roku, po rozwiązaniu umowy z Roberto
Santillim, Reynolds doskonale poprowadził drużynę w trzech meczach zdobywając komplet punktów. – W minionym
sezonie w trudnym dla nas momencie bez
wahania podjął się dużego wyzwania i doskonale mu sprostał. Już wtedy pokazał, że
jest trenerem zdolnym, ambitnym, głodnym
sukcesu i że warto na niego stawiać – mówi
Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że
nowy trener wywodzi się z klubu, czuje
się jego częścią i z dumą go reprezentuje.
– Ja czuję się tutaj jak w domu, jak w gronie

rodzinnym. Mówiąc o rodzinie mam na myśli
zarówno członków sztabu szkoleniowego,
pracowników administracji, zarząd, a także
zawodników z którymi współpracuję. Każdy
w tym klubie jest serdeczny i przychodzi się
tutaj nie tylko jak do pracy, ale do miejsca
które kochasz i które sprawia, że czujesz się
szczęśliwszy – podkreśla Reynolds.
Nowy trener Jastrzębskiego Węgla ma za
sobą doświadczenie m.in. w kadrze Australii (juniorskiej oraz pierwszej reprezentacji)
oraz w drużynie Berlin Recycling Volleys.
W klubie będzie łączył funkcję pierwszego
szkoleniowca z dotychczasową rolą trenera przygotowania motorycznego.

I LIGA JUŻ GRA

PONAD 16 MLN ZŁ
EKWIWALENTU
REKLAMOWEGO
Firma Sponsoring Insight Research & Consulting, na
zlecenie Polskiej Ligi Siatkówki, przygotowała raport
medialny dla klubów występujących w rozgrywkach
PlusLigi. Z dokumentu wynika, że transmisje telewizyjne meczów Jastrzębskiego Węgla w sezonie
2019/2020 przyciągnęły przed telewizory ponad
2,8 mln widzów. Dodatkowo, o naszej drużynie pojawiło się 7 661 publikacji w internecie oraz 1 604
w prasie tradycyjnej. W połączeniu z informacjami
z mediów społecznościowych daje to oszałamiający
wskaźnik ekwiwalentu reklamowego na poziomie
16 277 717 zł.
tekst: Łukasz Parylak
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www.jastrzebie.pl

tekst: Łukasz Parylak
fotografia: Jastrzębski Węgiel

GKS Jastrzębie odbywa mecze bez publiczności.
W pierwszym spotkaniu po przerwie spowodowanej
sytuacją epidemiczną podopieczni Jarosława Skrobacza podejmowali przy Harcerskiej Wartę Poznań. Po
wyrównanym spotkaniu to goście cieszyli się ze zdobycia trzech punktów, wykorzystując dekoncentrację
naszej defensywy i zdobywając bramkę w ostatnich
sekundach meczu.
Lepiej dla GKS-u ułożył się wyjazdowy mecz w Opolu,
choć nasi piłkarze przegrywali i nie zdołali wykorzystać
rzutu karnego. Losy meczu odwrócił Farid Ali strzelając
wyrównującą bramkę, a później fortuna się uśmiechnęła
do drużyny z Harcerskiej i zawodnik Odry Opole pokonał
własnego bramkarza. Tym samym, od 2004 roku, trwa
seria bez wyjazdowej porażki z tą drużyną.
tekst: Łukasz Parylak
fotografia: Wiktoria Reorowicz - GKS Jastrzębie

TEGO LATA
JAZZ BĘDZIE WSZĘDZIE

To będzie jeden z pierwszych festiwali jazzowych od wybuchu epidemii
w Polsce, a także pierwsze duże kulturalne wydarzenie z udziałem
publiczności od tego czasu w naszym mieście. Na czterech scenach
wystąpią najznamienitsi muzycy jazzowi – między innymi Dorota
Miśkiewicz wraz z Atom String Quartet, Hakon Kornstad, polskojapoński duet Yumi Ito & Szymon Mika czy Piotr Budniak Essential
Group z Davidem Dorużką. Festiwal JAZZtrzębie rusza już 8 lipca.
Choć od momentu rozpisania programu
festiwalu (zaplanowanego pierwotnie na
kwiecień) świat całkowicie się zmienił,
organizatorom udało się utrzymać listę
wykonawców. Przylecą oni do Polski ze
Szwajcarii, Norwegii, Węgier czy Czech.
Zmieni się jednak sposób, w jaki będzie
można uczestniczyć w koncertach. Prócz
publiczności, która przyjdzie do pałacu
w Boryni, Restauracji Parkowej, Domu
Zdrojowego i Kina Centrum, festiwal
śledzić będzie wiele kamer, emitujących
program na żywo przez internet i rejestrujących całe wydarzenie. – Zdajemy
sobie sprawę z tego, że festiwal nie może
odbyć się w takim kształcie, jak zaplanowaliśmy. Będzie w nim uczestniczyć publiczność, ale ze względu na reżim sanitarny, liczba miejsc zostanie ograniczona.
Nową jakość natomiast stanowi streaming.
Dzięki niemu nasi widzowie będą mogli
być wszędzie – nawet w górach czy nad
morzem – oglądając nas przez internet.
Jest to rozwiązanie na tyle świeże, nowe
– i pod względem bezpieczeństwa niemal
konieczne – że nie możemy z tej opcji nie

Dorota Miśkiewicz, fot. arch. własne

skorzystać – tłumaczy Przemysław Strączek, organizator festiwalu. JAZZtrzębie
otworzy koncert promujący płytę „Fig
Tree”, którą wydał Przemysław Strączek
Quartet – Trasa promująca płytę była zaplanowana na wiosnę, została więc przesunięta. Tak naprawdę zaczynamy promować „Fig Tree” teraz. Czuję się trochę, tak
jakbym był zahibernowany i powoli ożywał.
Na początku czerwca w Teatrze Ziemi Rybnickiej zagram koncert, który nazwałem
„ISOL(O)ATION” – program przygotowany
całkowicie podczas pandemii. Później będę
koncentrować się już tylko na przygotowaniach do JAZZtrzębia. Nie mogę się już doczekać, choć z powodu epidemii tak wiele
się zmieniło... – relacjonuje muzyk.
Najważniejsze koncerty JAZZtrzębia zostaną w całości zarejestrowane i zarchiwizowane. Nagrania będą publikowane
na kanale YouTube czy Facebooku, jak
również za pośrednictwem telewizji muzycznej JAZZ TV, która jest partnerem festiwalu. – Myślę, że właśnie taka może być
przyszłość – za 20, 40 lat streaming może

być wszechobecny... Dzięki internetowi możemy wyjść do szerszej publiczności. Ale
wirtualne koncerty mają swoje zalety tylko
wtedy, gdy jest to rozwiązanie czasowe lub
stanowi uzupełnienie spotkań z „prawdziwą” publicznością. Myślę, że czas pandemii
uświadomił nam jedną rzecz: sam internet
nie wystarcza. Wirtualny koncert nigdy nie
będzie miał takiej energii, jak ten z udziałem
publiczności. Nawet jeśli będziemy mieli 20
tysięcy kamer, transmisje w jakości HDMI
i najlepsze możliwe ujęcia, nigdy nie zastąpi
to kontaktu z żywym człowiekiem – podkreśla Przemysław Strączek. Jak zauważa
muzyk, pandemia pokazała również, jak
ważny jest dostęp do kultury: – W czasie
epidemii każdy ma swoje problemy. Chroniąc swoje życie, trzeba, po prostu, siedzieć
w domu. Nie możemy jednak rezygnować
z kultury. Kiedy nie mamy możliwości, by
się spotykać, ludzie niemal odchodzą od
zmysłów. To uczestniczenie w wydarzeniach
kulturalnych daje oddech, pozwala normalnie funkcjonować. Dla mnie to niezmiernie
ważne – przyznaje jazzman.
tekst: Barbara Englender

Atom String Quartet, fot. Ivon Wolak
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