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WSPÓŁDECYDUJ
O MIEŚCIE!

Drodzy jastrzębianie,
rozpoczęliśmy właśnie wakacje. To lato
będzie wyjątkowe – nie tak beztroskie, jak
byśmy chcieli, bo naznaczone epidemią.
W szczególnie trudnej sytuacji znaleźli się
mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, których dotknął koronawirus, lub którzy zostali objęci
przedłużającą się kwarantanną. Ostatnie
tygodnie pokazały dobitnie, że w tak dużym
mieście, jak nasze, muszą funkcjonować
oddziały najważniejszych instytucji państwowych – sanepidu, ZUS-u czy NFZ-u.
Funkcjonowanie tych placówek nie jest zależne od samorządu, więc możemy jedynie
apelować o ich utworzenie. W minionych
latach czyniłam to już wielokrotnie. Zdając
sobie sprawę z położenia wielu jastrzębian – tygodniami zamkniętych w swoich
domach – nie mogłam nie podjąć kolejnej interwencji. Wystosowałam więc listy
do osób, w których kompetencjach leży
zapewnienie naszym mieszkańcom odpowiedniego dostępu do podstawowych instytucji. Mam nadzieję, że zaangażują się
w to także posłowie naszej ziemi, mający
świadomość, że utworzenie tych placówek
jest niezbędne dla dobra jastrzębian.
Dobre wiadomości napłynęły z Forum Ekonomicznego, które opublikowało wyniki 3.
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edycji Rankingu Finansowego Samorządów. Nasze miasto jest sklasyfikowane
w pierwszej 20-tce najlepszych samorządów. Promowana jest w nim samodzielność i dobrze zbilansowany budżet.
Kondycja poszczególnych jednostek samorządowych oceniona została podstawie
danych Regionalnych Izb Obrachunkowych, obejmujących 2019 rok.
Od początku roku pracujemy nad nową
strategią rozwoju miasta. Jastrzębianie jak
nigdy mają istotny wpływ na wyznaczenie
kierunków rozwoju Jastrzębia-Zdroju. Ich
opinie będą silnym głosem w tym strategicznym dla naszego miasta dokumencie,
który obliguje władze do realizowania wyznaczonych w nim zadań.
Powoli też wracamy do normalności. Kąpielisko w Zdroju już jest otwarte, a dla
mieszkańców organizujemy szereg imprez
i wydarzeń wakacyjnych.
O tym wszystkim przeczytacie w lipcowy
numerze gazety. Życzę Wam miłej lektury.
I dużo zdrowia!

Najważniejszy dokument, decydujący o tym, jak Jastrzębie-Zdrój będzie rozwijać się
w następnych latach, jest już
dostępny dla mieszkańców. Od
14 lipca do 4 września 2020
projekt studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego będzie można
zobaczyć w urzędzie miasta,
a także na stronie www.jastrzebie.pl. Ten czas przeznaczony
jest dla mieszkańców nie tylko
na zapoznanie się z samym projektem, ale i na przemyślenie go
oraz zgłoszenie ewentualnych
uwag. Dopiero w takiej – w pełni przedyskutowanej z jastrzębianami – wersji studium zagospodarowania przestrzennego
zostanie przekazane do Rady
Miasta Jastrzębie-Zdrój. Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2
września 2020 r. w hali widowiskowo-sportowej, a uwagi można zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 28
września 2020 do Wydział Architektury Urzędu Miasta.
W związku z epidemią koronawirusa, dokument będzie udostępniany w siedzibie urzędu tylko
osobom, które umówią się wcześniej telefonicznie pod numerem:
32 47 85 119. Informacji na temat studium udziela Wydział
Architektury – tel. 32 47 85 119,
32 47 85 274, 32 47 85 275, 32
47 85 313 i 32 47 85 342.
tekst: Barbara Englender
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JASTRZĘBIE W PIERWSZEJ 20-TCE
NAJLEPSZYCH SAMORZĄDÓW
Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce, zaprezentowany
podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów, ma za zadanie ocenę sytuacji
finansowej wszystkich polskich miast,
gmin i powiatów. Promowana jest w nim

fot. Robert Sitek

samodzielność i dobrze zbilansowany
budżet. Kondycja poszczególnych jednostek samorządowych oceniona została
podstawie danych Regionalnych Izb Obrachunkowych, obejmujących 2019 rok.
– Pracowaliśmy z myślą o samorządowcach, którzy powinni wymieniać się wiedzą
i promować dobre praktyki. Odpowiedzieliśmy na głosy przedsiębiorców poszukujących terenów, w których inwestycje będą
dobrze wspierane przez lokalne władze.
Przygotowaliśmy narzędzie dla „zwykłych
obywateli” – wyborców, mogących w prosty sposób sprawdzić, jak publicznymi pieniędzmi gospodarują włodarze ich gmin
– podkreśla we wstępie do rankingu
Zygmunt Berdychowski.
Pod uwagę brano 7 czynników ekonomicznych, w tym wysokość własnych do-

WYBORY INNE,
NIŻ WSZYSTKIE

chodów, możliwość wykorzystania tzw.
nadwyżki operacyjnej, skłonność do inwestowania czy udział środków europejskich w wydatkach. Porównywano wysokość zobowiązań finansowych oraz sumę
otrzymywanego podatku dochodowego
od osób fizycznych. Na niekorzyść samorządów oddziaływał natomiast wysoki
procent wydatków przeznaczonych na
wynagrodzenia. Wybrane czynniki analizowano w odniesieniu do całego budżetu. Tak wysoki wynik Jastrzębia-Zdroju,
to efekt odpowiedniego zbalansowania
wszystkich porównywanych parametrów.
W rankingu uwzględniono 2790 jednostek
samorządu terytorialnego, z czego 66 to
miasta na prawach powiatu.
tekst: Barbara Englender

Ostatnia niedziela czerwca upłynęła pod znakiem
wyborów prezydenckich. Bez wątpienia były to wybory inne niż wszystkie z powodu pandemii koronawirusa, która na szczęście nie odstraszyła wyborców. „Uzbrojeni” w maseczki, rękawiczki i długopisy
jastrzębianie tłumnie ruszyli do urn, wspierani przez
osoby głosujące korespondencyjnie. Wysoka frekwencja charakteryzująca cały kraj oraz region udzieliła się również mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju.
W I turze wyborów prezydenckich wyniosła 62,43
proc. Ostatni tak wysoki wyniki udało się osiągnąć
w 2000r., w ówczesnym w wyborze głowy państwa
wzięło udział 62,78 proc. uprawnionych do głosowania. Można więc śmiało stwierdzić, że egzamin z demokracji jastrzębianie zaliczyli na piątkę.
Zwycięzcą pierwszej tury wyborów w Jastrzębiu-Zdroju został obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda zdobywając 21 181 głosów (50,72 proc.),
tuż za nim uplasował się prezydent Warszawy Rafał
Trzaskowski zdobywając 9 782 głosów (23,42 pro.).
Tym samym obaj kandydaci zapewnili sobie udział
w II turze wyborów.
Na pozostałych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia 5 525 głosów (13,23proc.), Krzysztof Bosak
3 502 głosów (8,39 proc.), Robert Biedroń 846 głosów (2,03 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz 600
głosów (1,44 proc.), Stanisław Żółtek 108 głosów
(0,26 proc), Marek Jakubiak 75 głosów (0,18 proc.),
Paweł Tanajno 54 głosy (0,13 proc.),Waldemar Witkowski 49 głosów (0,12 proc) oraz Mirosław Piotrowski 38 głosów (0,09 proc.).
O tym kto zastanie lokatorem Pałacu Prezydenckiego
na następne 5 lat, obejmując najwyższy urząd w państwie zdecydujemy 12 lipca. Również podczas II tury
wyborów proszę pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. W dalszym ciągu będą obowiązywać nas
maseczki oraz zachowanie bezpiecznego dystansu.
tekst: Jacek Majewskiw
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CZERWCOWE OBRADY
RADY MIASTA

25 kwietnia Rada Miasta spotkała się, by
obradować podczas VIII sesji zwyczajnej.
Po przedstawieniu interpelacji oraz wystąpieniu Grzegorza Matusiaka posła na
sejm RP, który poinformował o możliwości pozyskania dodatkowych środków
z Funduszu Inwestycji Samorządowych,
Radni przystąpili do głosowań. Wśród
przegłosowanych uchwał znalazły się
te dotyczące m.in. wyrażenia zgody na
zmianę nieruchomości gruntowych położonych w Jastrzębiu-Zdroju, ramowego
planu pracy Sesji Rady Miasta oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady
Miasta na II półrocze 2020r. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości budynków
położonych przy ulicach znajdujących się

na terenie historycznego układu miejskiego miasta oraz uchwałę w sprawie
określenia „Zasad przyznawania dotacji
celowych ze środków budżetu miasta na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie zasobów wodnych, polegających na retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych”.

Dyskusję ożywiła debata nad utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Mimo zdecydowanie podzielonych głosów, radni przyjęli
uchwałę, a placówka rozpocznie swoją
działalność od września br. To są nie jedyne zmiany w jastrzębskich szkołach.
Tym razem jednogłośnie radni przyjęli
uchwałę dotyczącą utworzenia Branżo-

NOWE
OBLICZE
„JEDYNKI”
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wej Szkoły II stopnia nr 1 z siedzibą przy
ul. 11 listopada 45 oraz Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 z siedzibą przy ul. Poznańskiej 1a. Obie placówki będą prowadziły kształcenie ustawiczne dorosłych,
uwzględniając podstawę programową
kształcenia ogólnego i zawodowego.
Z inicjatywy Komisji Gospodarki Przestrzennej przyjęto wniosek o przekazywanie informacji dot. rozpoczynanych
i zakończonych prac inwestycyjnych i remontowych na osiedlach i sołectwach
przewodniczącym Zarządów Osiedli, sołtysom oraz radnym Rady Miasta mieszkającym w tych dzielnicach.
tekst: Jacek Majewski
fotografie: Łukasz Parylak

SANEPID, ZUS I NFZ – ANNA HETMAN
INTERWENIUJE W SPRAWIE ODDZIAŁÓW
Sytuacja związana z epidemią koronawirusa pokazała, że w naszym mieście potrzeba odrębnej stacji sanepidu. Od początku
czerwca prezydent Jastrzębia-Zdroju, Anna
Hetman wielokrotnie interweniowała w tej
sprawie u ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, wojewody śląskiego Jarosława
Wieczorka, a także – w ostatnich dniach
czerwca – Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Jana Pinkasa. Prezydent
Miasta po raz kolejny zaapelowała również
o utworzenie w naszym mieście oddziałów
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia.
Bezpośrednim impulsem do działania
była fatalna sytuacja, w jakiej znaleźli się
mieszkańcy miasta, którzy utknęli w wielotygodniowej kwarantannie. To, że w żaden sposób nie mogli oni skontaktować się
z wodzisławską filią sanepidu jest najlepszym dowodem, że oddziały najważniejszych jednostek państwowych powinny
znajdować się również w naszym mieście.
– Sytuacja mieszkańców miasta, w tym całych rodzin z małymi dziećmi, kobiet w ciąży
i połogu, niejednokrotnie jest dramatyczna.
Pracownicy samorządowi podejmują liczne
interwencje, aby zminimalizować niedogodności związane z epidemią. Jednakże nasze
możliwości pomocy mieszkańcom praktycznie
nie istnieją. Podobnie, jak nasi mieszkańcy,
bezskutecznie podejmujemy próby kontaktu
z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim, zarówno telefonicznego, jak i drogą poczty elektronicznej.
Dotychczas nie udzielono nam odpowiedzi na
żadną oficjalną wiadomość przesłaną pocztą
elektroniczną. Jesteśmy świadomi zwiększonego obciążenia pracą służb sanitarnych. Jed-

nakże brak kontaktu i postawa pracowników
Stacji budzi w pełni uzasadnione oburzenie […]
– podkreśla prezydent Anna Hetman w piśmie do Głównego Inspektora Sanitarnego
Jarosława Jana Pinkasa.
Anna Hetman zaapelowała do Jarosława
Wieczorka o zwiększenie liczby pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim.
Najlepszym rozwiązaniem jest jednak
utworzenie odrębnej stacji mającej zajmować się wyłącznie obsługą mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. 2 czerwca 2020
prezydent miasta wystosowała pierwszy
z listów do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w którym zwróciła się z prośbą
o powołanie takiego oddziału. – Wyrażam
pogląd, iż w obecnej sytuacji istnieje w pełni
uzasadniona podstawa do utworzenia instytucji dedykowanej tylko naszemu miastu.
Miasto Jastrzębie-Zdrój zamieszkuje blisko 85
tysięcy mieszkańców, natomiast w Wodzisławiu Śląskim, na terenie którego funkcjonuje
stacja, niespełna 48 tysięcy mieszkańców.
[…] Tak duże nagromadzenie dużych zakładów przemysłowych i w związku z tym liczba
pracowników niestety sprzyja proporcjonalnie
zwiększonej liczbie zakażeń – zaznaczała
Anna Hetman w liście do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego.
Brak oddziału Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jastrzębiu-Zdroju
– tak dotkliwy dla mieszkańców w czasie
epidemii – to jednak tylko jeden z problemów, na które zwraca uwagę Anna
Hetman. Prezydent miasta od 2016 roku
apeluje o utworzenie w naszym mieście
placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a od 2018 – Narodowego Funduszu

Podczas VIII Sesji Rady Miasta Radni podjęli uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju. Wraz z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego maluchy z Publicznego Przedszkola nr 7 oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego rozpoczną
wspólną naukę w gmachu przy ul. Pszczyńskiej 125A. Konieczność połączenia dwóch
placówek wynika z realizacji projektu pt.:
„Rozbudowa termomodernizacja i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 1 na Zespół
Szkolno-Przedszkolny wraz z infrastrukturą zewnętrzną.” Koronnym argumentem
za przeniesieniem przedszkola był zły stan
technicznych obecnej siedziby. Dzięki modernizacji budynek został rozbudowany m.
in. o wspólną kuchnie oraz stołówkę. Chyba

Zdrowia. – Sytuacją optymalną dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój byłaby możliwość załatwienia istotnych dla nich spraw,
w miejscu zamieszkania. – zauważa Anna
Hetman w liście do Piotra Nowaka dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ. – Pozbawienie mieszkańców miasta
dostępu do instytucji użyteczności publicznej
czy placówek administracji państwowej jest
niezmiernie uciążliwe, zwłaszcza w obecnej
sytuacji epidemiologicznej. Konieczność izolacji i zachowania reżimu sanitarnego w instytucjach czy środkach transportu zbiorowego
dodatkowo potęgują dyskomfort związany
z utrudnionym dostępem do instytucji, których
zadaniem jest wsparcie społeczne obywateli.
W związku z sytuacją epidemiczną zawieszone zostały też dyżury pracowników Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, odbywające się
dotychczas raz w miesiącu w budynku Urzędu
Miasta – argumentuje Anna Hetman w piśmie do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej.
Mimo upływu ponad miesiąca od wystosowania pierwszych listów w sprawie sanepidu, miasto nie otrzymało odpowiedzi od wojewody ani ministra zdrowia. O problemach
mieszkańców i wystosowanych w związku
z nimi postulatach Anna Hetman poinformowała również posłów z naszego miasta:
Krzysztofa Gadowskiego i Grzegorza Matusiaka. Niestety, działanie stacji sanitarno-epidemiologicznych nie jest nadzorowane
przez samorząd, lecz wojewodę. W związku
z tym miasto nie ma bezpośredniego wpływu na sposób działania instytucji.
tekst: Barbara Englender

nikogo nie trzeba przekonywać o przewadze
posiłków przygotowanych „na miejscu” nad
tymi zamawianymi za pośrednictwem firm
cateringowych. Pomieszczenia te zostały
zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb
zarówno najmłodszych użytkowników jak
i dzieci w wieku szkolnym.
Połączenie obu placówek w jeden zespół
daje szansę kształcenia uczniów w znanym
im otoczeniu. Zgodnie z założeniami, grupy
przedszkolne będą mogły przejść do szkoły
wraz ze swoimi nauczycielami, którzy mogą
kontynuować pracę z dziećmi w klasach I-III.
Rozwiązanie to zmniejsza stres związany
ze zmianą szkoły.
tekst i fotografia: Jacek Majewski

Jastrząb | LIPIEC 2020

5

DESZCZE POKRZYŻOWAŁY PLANY

Brak słońca i częste ulewy uniemożliwiają zakończenie budowy
Żelaznego Szlaku Rowerowego.
O prawdziwym pechu do pogody mogą mówić firmy odpowiedzialne za budowę Żelaznego Szlaku Rowerowego. Roboty budowlane szły pełną parą aż do ostatniej fazy,
polegającej na nałożeniu ostatniej warstwy
powierzchni mineralno-epoksydowej. Do
tego potrzeba tygodnia suchego i słonecznego, by nawierzchnia mogła odpowiednio
związać się z podłożem i wyschnąć.
Niestety warunki pogodowe dają w kość wykonawcom. Jak na złość czerwiec i lipiec są
deszczowe a to uniemożliwia zakończenie
inwestycji. – Szkopuł w tym, że zanim położy

się ostatnią warstwę mierzy się wilgotność
podbudowy z betonu jamistego, przepuszczającego wodę. Dopiero gdy ta wilgotność
jest odpowiednio niska można nakładać
warstwę mineralno – epoksydową – tłumaczy Maria Pilarska, naczelniczka Wydziału
Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej.
A to oznacza, że zakończenie budowy jednej
z najpiękniejszych tras rowerowych w Polsce jest całkowicie uzależniona od warunków pogodowych. Nie pozostaje więc nic
innego, jak tylko trzymać kciuki za słońce.
tekst: Izabela Grela

ROWEREM „POD PRĄD”

Na ulicy 1 Maja został wydłużony kontrapas rowerowy, który teraz kończy się na parkingu przy ulicy Słonecznej.
Pamiętajmy, że kontrapasem jeździmy tylko „pod prąd”. Nie zapominajmy o rowerzystach, zwłaszcza na skrzyżowaniach, na których to właśnie
rower ma pierwszeństwo! Zatem na ulicach Witczaka i Kościuszki kierowcy pojazdów dojeżdżający do znaku „ustąp pierwszeństwa” powinni
patrzeć w obie strony.
Z uwagi na szeroki tor ruchu autobusów zjeżdżających z Ronda Zdrojowego w ulicę 1 Maja, nie można było doprowadzić kontrapasa do samego ronda. Kończy się on na parkingu przy ulicy Słonecznej.
Kolejne rozwiązania rowerowe zostały wprowadzone na ulicach Dworcowej i Cieszyńskiej na Osiedlu Tuwima. Na tych drogach wprowadzono
kontraruch rowerowy – możliwość jazdy rowerem „pod prąd” na jednokierunkowych odcinkach ulic, ale bez wyznaczonego pasa ruchu dla
rowerów. Na ulicy Dworcowej jest teraz udostępniony wygodny skrót
dla rowerzystów jadących z centrum na Osiedla Przyjaźń i Bogoczowiec.
W przypadku ulicy Cieszyńskiej na Osiedlu Tuwima zalegalizowano i tak
odbywający się tutaj dwukierunkowy ruch rowerów.
tekst: Łukasz Parylak

fot. Ario Reklama Latająca

fot. archiwum UM

TO BĘDZIE
KAWIARENKA
PEŁNA
KULTURY
Lody, ciasta i napoje, a przede wszystkim koncerty, wystawy i atrakcje dla
najmłodszych. Jeszcze w tym miesiącu
w sercu Parku Zdrojowego powstanie
kawiarnia „Central Park”.
Lokal powstanie w dawnej pijalni wód,
znajdującej się naprzeciw inhalatorium.
Na zagospodarowanie letniej kawiarenki został ogłoszony konkurs w ramach
projektu „Lokal na kulturę za 1 złoty”.
W „Central Parku” będą odbywać się
koncerty młodych jastrzębskich muzyków wystawy obrazów i warsztaty dla
dzieci. Ma to być miejsce otwarte, przyjazne mieszkańcom.
– Z przyjemnością udostępnimy miejsce
dla fotografów i innych artystów, którzy
chcieliby podzielić się swoimi pracami
z mieszkańcami miasta. Nie wykluczamy
również współpracy z organizacjami, które mają na celu dobro seniora. Z chęcią
wesprzemy te inicjatywy, udostępniając
miejsce, gdzie przy filiżance dobrej kawy
będą mogli spędzić miło czas – deklaruje
Daria Jarguz, twórczyni „Central Parku”.
Według planów, kawiarnia może
również funkcjonować w okresie zimowym – serwując w tym czasie między
innymi grzane wino.
tekst: Barbara Englender
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fot. archiwum UM

MIESZKAŃCY
DECYDUJĄ
O PRZYSZŁOŚCI
JASTRZĘBIA
Jastrzębianie jak nigdy
dotąd decydują o strategii
rozwoju miast.

Na przełomie czerwca i lipca 400 mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju wzięło udział w ankiecie oceniającej jakość życia w Jastrzębiu-Zdroju. Wyniki tych
badań stanowić będą integralną część strategii
rozwoju miasta.
– Ważne jest by o kierunkach rozwoju naszego miasta decydowali sami mieszkańcy. Któż lepiej potrafi
ocenić co w mieście jest dobre, co wymaga poprawy a co sprawi, że jastrzębianom będzie się tu żyło
jeszcze lepiej – mówi Anna Hetman, prezydent Jastrzębie-Zdroju.
Ze względu na obecną sytuację epidemiczną wykluczono tradycyjne konsultacje. Zamiast tego o opinie
proszono mieszkańców podczas rozmowy telefonicznej. Badania przeprowadzali przedstawiciele
firmy Lokalne Badania Społeczne.
Jastrzębianie odpowiadali na 13 pytań oceniających postrzeganie miasta, zaangażowanie
mieszkańców i ich wizji rozwoju Jastrzębia-Zdroju. Wszystkie wypowiedzi pozostaną anonimowe i posłużą jedynie przygotowaniu Strategii Rozwoju Miasta.
tekst: Izabela Grela
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KĄPIELISKO
I TĘŻNIA JUŻ
OTWARTE
Od 11 lipca w słoneczne dni można
śmiało korzystać z basenu w Zdroju.
Z powodów epidemiologicznych liczba
osób mogących bezpiecznie przebywać na basenie została ograniczona do
1850. Skrócone zostały również godziny otwarcia. Na basen będzie można
wejść od 10.00 do 18.00.

ZAKOCHAJ SIĘ
W JASTRZĘBIU!
Gdzie zakochani przypinają kłódki? Jak
u początków uzdrowiska wyglądał Dom
Zdrojowy? Czym była „Szwajcarka”? Którędy przebiegać będzie nowa trasa Żelaznego Szlaku Rowerowego? To tylko
ułamek tego, co można zobaczyć na interaktywnej mapie 3D Jastrzębia-Zdroju.
Najważniejsze punkty naszego miasta
pokazujemy zarówno za pomocą nowych, jak i archiwalnych fotografii, panoramicznych filmów kręconych dronem,
a nawet... w formie trójwymiarowych
modeli, rekonstruujących dawny wygląd
zabytkowych obiektów. Mapa 3D Jastrzębia-Zdroju pozwala spojrzeć na miasto
z zupełnie nowej perspektywy. Dzięki niej
odkryjecie, że charakterystyczna parkowa
rzeźba wcale nie nazywa się „Tańcząca
Para”, a obecna ulica 1 Maja ma swoją romantyczną historię. Zobaczycie w trójwymiarze nie tylko najważniejsze parkowe
zabytki, ale także takie obiekty, jak Sanatorium Huty Baildon czy nieistniejące już
Letnisko Dywizji Górnośląskiej. Dowiecie
się, gdzie miało miejsce ogłoszenie przyznania praw miejskich i dlaczego jedno
z sanatoriów nosiło miano Józefa Piłsudskiego. Zobaczycie z lotu ptaka zarówno
niedawno wyremontowany OWN, jak
i samo centrum miasta, a także poznacie
sylwetki 13 postaci związanych z miastem: bohaterów historycznych, legendarnych, sportowców i artystów.
– Wydaje się, że Jastrzębie-Zdrój to młode
miasto, jednak ma ono swoją bogatą historię. Chcemy, by jastrzębianie mogli ją poznawać, a wraz z nią odkrywać na nowo jego
najpiękniejsze zakątki. By poczuli, że mamy
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tu miejsca, z których możemy być dumni
– powiedziała prezydent Anna Hetman.
Jednak nie tylko jastrzębianie są adresatami mapy. – To tędy już za chwilę będzie
przebiegała najpiękniejsza trasa rowerowa
na Śląsku. W Jastrzębiu mamy mnóstwo
miejsc, którymi chcemy pochwalić się turystom. Tutaj można naprawdę ciekawie, ale
i aktywnie spędzać czas – dodaje prezydent miasta.

Ceny biletów będą niezależne od pory
dnia i wyniosą 9 zł za bilet normalny i 5 zł
za ulgowy. Dzieci do 3 lat – wstęp wolny.
W czasie oczekiwania na możliwość
otwarcia kąpielisko zostało, jak co
roku, odświeżone po ubiegłym sezonie
i przygotowane na kolejne lato. Pomalowane zostały ściany zewnętrzne budynków oraz szatnie, a basen dokładnie wyczyszczony.

Interaktywna mapa Jastrzębia-Zdroju
znajduje się na stronie www.mapa3d.
jastrzebie.pl i przygotowana jest w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.
Dodatkowo stworzona została wersja
mapy, wykorzystująca technologię wirtualnej rzeczywistości – z przeznaczeniem na okulary 3D.

Ponownie można też korzystać z dobrodziejstw tężni solankowej na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego.
W przeciwieństwie do inhalatorium
w Parku Zdrojowym, które jest obiektem zamkniętym, tężnia jest bezpieczna
dla odwiedzających. Ze względów sanitarnych zamknięty pozostanie również
wodny plac zabaw na OWN-ie. Zalecamy
utrzymywanie bezpiecznego dystansu!

tekst: Barbara Englender

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

KRĘCI NAS JASTRZĘBIE!
FILM, KTÓRY ZRODZIŁ
SIĘ Z PASJI
Muzyk jazzowy, pięściarka, kolekcjoner dzwonków czy założyciele kawiarni – różne zawody, różne temperamenty
i doświadczenia życiowe… Mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju, którzy stali się tematem miejskiego filmu promocyjnego, łączy
jednak wiele: pasja, wrażliwość i miłość do
naszego miasta.
– Tutaj wszystko się zaczęło. Tutaj poczułem
miłość do muzyki. Jazz pozwala lepiej niż
słowa opowiedzieć historię o mnie, o moim
mieście i o wszystkim, co nadaje życiu jakiś
głębszy dźwięk – mówi muzyk jazzowy
Przemysław Strączek. Organizator festiwalu JAZZtrzębie wielokrotnie podkreślał,
że właśnie tu znajduje inspiracje do tworzenia kompozycji jazzowych.
Prócz niego w niespełna 2-minutowym
filmie wystąpił Krzysztof Zagaja, prowadzący jastrzębską Galerię Dzwonków,
pięściarka Klaudia Sołtys, właściciele jednej z jastrzębskich kawiarni i Lech Sikora,

prowadzący winnicę. Wraz z nimi przenieśliśmy się kolejno na oświetloną zachodzącym słońcem pokopalnianą hałdę,
bokserski ring czy do Parku Zdrojowego.
Naszych bohaterów spotkaliśmy z gitarą,
wśród tysięcy dzwonków i przy kawowym
ekspresie. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jak tworzą, pracują i walczą z własnymi słabościami – takich, jakimi są.
Bo choć niespełna 20-sekundowe scenki
nie pozwolą w pełni poznać jastrzębian,
to dzięki nim możemy choć przez chwilę spojrzeć na nasze miasto ich oczami
– oczami ludzi pełnych pasji i zaangażowania. Tworząc ten film, skupiliśmy się
na autentycznych historiach – nie ma tu
miejsca na grę aktorską czy wyreżyserowane teksty. – Nie mam wątpliwości, że
Jastrzębie-Zdrój tworzą mieszkańcy pełni
pasji. To oni są dla nas najważniejsi i to ich
chcieliśmy w tym filmie pokazać – tłumaczy
prezydent Anna Hetman.

– Życie jest naprawdę piękne, kiedy potrafisz
w każdej chwili znaleźć wyjątkowy smak,
sprawić, by każdy moment zmienił się w małe
dzieło sztuki. To niezwykłe, ile radości możesz
podarować komuś w tej jednej małej filiżance
– podkreśla Daria Jarguz w miejskim filmie reklamowym. Można go zobaczyć na
stronie internetowej www.jastrzebie.pl,
w mediach społecznościowych, a także po
zeskanowaniu kodu QR.
tekst: Barbara Englender
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RODZINNE

WSTĘP WOLNY!

Plac zielony obok Kawiarenki Letniej

Park Zdrojowy

Godz. 15.30 - 18.00

10 i 24.07.2020

przy

ZABAWY
Rekreacyjno-Sportowe
MUZYCE

Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza na

Więcej informacji na www.jastrzebie.pl

UHONOROWANO
JASTRZĘBSKICH
ARTYSTÓW

Chór „Cantante Domino”, fot. Izabela Grela

Jak co roku, ludziom kultury w naszym mieście zostały przyznane
nagrody za osiągnięcia artystyczne.
Andrzej Wyroba, Chór „Ave” i Chór „Cantante Domino” – to oni tym razem zostali
nagrodzeni za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania
lub ochrony kultury. Nagrody Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój przyznawane są
każdego roku za całokształt działalności
kulturalnej lub artystycznej, bądź za konkretne istotne osiągnięcia. Opiniuje je komisja złożona z pracowników Wydziału
Kultury, Sportu i Turystyki, dyrektorów jastrzębskiej Biblioteki i Miejskiego Ośrodka
Kultury oraz radnych.
Kim są tegoroczni laureaci?
Andrzej Wyroba to muzyk, pedagog, kierownik muzyczny zespołu „Druga Młodość”, autor tekstów, były nauczyciel

muzyki. Był założycielem odnoszącego
sukcesy chóru szkolnego oraz zespołu
wokalnego i instrumentalnego a także
organistą w Kościele w Szerokiej. Z zespołem „Druga Młodość” związany jest
od 35 lat. Razem uczestniczą w licznych
przeglądach, konkursach i festiwalach
zdobywając przy tym nagrody i wyróżnienia. Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymał
za krzewienie kultury, miłości do muzyki,
miasta i folkloru.
Chór „Ave” działa przy Parafii N.M.P. Matki
Kościoła od 25 lat. Jest członkiem Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr. To chór mieszany, który wykonuje nie tylko pieśni religijne,
ale również patriotyczne, uświetnia msze
za ojczyznę oraz nabożeństwa odbywające
się w święta państwowe. „Ave” za swoją

działalność otrzymał już wiele nagród, a teraz ponownie zostaje doceniony za wieloletnią działalność muzyczną i patriotyczną.
Chór „Cantante Domino”, który prowadzi
swoją działalność przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, został założony
w lutym 1970 roku. Nagrodę przyznano za
propagowanie wśród mieszkańców śpiewu chóralnego od 50 lat, uczestniczenie
w licznych wydarzeniach w mieście, kraju
i zagranicą. Chór ma na koncie wiele wyróżnień i nagród zdobywanych na przeglądach i festiwalach.
Oba chóry otrzymały nagrody rzeczowe
w wysokości 2000 zł, zaś Pan Andrzej Wyroba nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

SPORTOWCY I TRENERZY NAGRODZENI

Łączna pula tegorocznych nagród Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dla sportowców i trenerów wyniosła aż 266 775 zł brutto.
Zakwalifikowanie do kadry narodowej, awans do wyższej klasy
w rozgrywkach ligowych, miejsce na podium na Mistrzostwach
Polski, Europy czy Świata – oto sukcesy, które zasługują na uhonorowanie.

Głosem doradczym w przyznawaniu nagród jest Komisja w skład
której wchodzą radni, przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji oraz pracownicy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.
Tym razem laureatami są:
• Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie – juniorzy za zajęcie
III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów. Łącznie z trenerem otrzymali nagrody w wysokości 11 800 zł.
• Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie – juniorzy młodsi za
zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych.
Łącznie otrzymali 18 350 zł
• Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A. – seniorzy za III miejsce
w Mistrzostwach Europy i III miejsce w Mistrzostwach Polski
zdobyli 54 000 zł
• Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A. – młodziki za I miejsce
Mistrzostwa Polski Młodzików otrzymali 25 750 zł
• Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel S.A. – juniorzy za III miejsce
Mistrzostwa Polski Juniorów zdobyli 25 600zł
• Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia – Bartosz Łosiak za zakwalifikowanie się do kadry narodowej i występ w zawodach międzynarodowych otrzymał 2 700 zł
• Klub Judo Koka Jastrzębie otrzymał łącznie 14 650 zł
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• Uczniowski Klub Hokejowy „Białe Jastrzębie” – juniorzy zdobyli
4 050 zł
• Bokserski Klub Sportowy „Jastrzębie” zdobył 7 300 zł
• Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite otrzymał 13 100 zł
• Stowarzyszenie „Klub sportowy Nautilus-Jastrzębie” otrzymał
31 575 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Pionier” – juniorzy zdobył łącznie
24 100 zł
• Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego – seniorzy otrzymał 23 700 zł
• Stowarzyszenie Jastrzębski Klub Brydża Sportowego – seniorzy za III miejsce w Zimowych Mistrzostwach Polski Teamów
Open na IMP otrzymało 5 600 zł
• Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych za I miejsce na XI
Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych
otrzymuje 4 500 zł
Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

fot. Łukasz Parylak

JASTRZĘBSKI SKATEPARK WYRÓŻNIONY
Młodzi ludzie z różnych miejscowości, których połączyła pasja do deskorolki, jeżdżą
po Polsce i oceniają tereny przeznaczone
do uprawiania sportów ekstremalnych.
Żeby przetestować jastrzębski skatepark,
przyjechali z Czechowic-Dziedzic i Bielska-Białej. Pod nazwą SKATE STORY prowadzą kanał w serwisie YouTube, na którym
opublikowali bardzo pozytywną relację na
temat tutejszego skateparku – koniecznie
zobaczcie. Na swoim profilu dzielą się też innymi deskorolkowymi historiami. Ich dokonania oprócz YouTuba, warto śledzić również
na Instagramie skatestorypl. Nam udało się
porozmawiać z twórcą kanału – Michałem.

nia. Wraz ze wzrostem umiejętności, rósł
podziw wśród równieśników i starszych
kolegów, co dawało mu dużą satysfakcję
i napędzało do kolejnych działań. Z biegiem lat Michał i jego znajomi zaczęli odwiedzać różne miasta. Do tej pory korzystają z lepszych i gorszych skateparków,
a wszystko upamiętniają na krótkich filmach, które publikują w internecie.
– W Polsce powstaje sporo ciekawych skateparków, ale niestety nie brakuje też nieprzemyślanych, które miasta robią po to, żeby
zrobić cokolwiek dla młodych mieszkańców.

Skatepark w Jastrzębiu wyróżnia się tym, że
wykonała go profesjonalna firma, która nie
popełniła żadnego błędu. Podjazdy wykonano w odpowiednich kątach, wysokości są idealnie dobrane, a wykończenia wpasowują się
w przeszkody. Zarówno ja, jak i moi koledzy
byliśmy bardzo zadowoleni z jazdy. Rozmiar
przeszkód jest idealny, pozwala na to, żeby
rozwijać się i próbować nowych trików. Z całego serca mogę polecić miejsce wszystkim
miłośnikom deskorolek. Ja i mój zespół chętnie będziemy wracać do Jastrzębia – konkluduje założyciel kanału SKATE STORY.
tekst: Wiktoria Knesz

– Skąd pomysł na kanał o takiej tematyce?
W mojej głowie urodziła się myśl o połączeniu dwóch pasji: filmu i deskorolki. Wiedząc,
że za mną i moimi przyjaciółmi stoi sporo
ciekawych historii, postawiłem na nazwę kanału SKATE STORY. Chwilę później, zacząłem
nagrywać siebie, znajomych oraz wspólną
jazdę i triki na desce. Do tej pory powstało
kilka bardzo emocjonalnych filmów, które
cieszą się zainteresowaniem nie tylko osób
z naszego środowiska – podkreśla Michał
Krzywonos – użytkownik skateparku.
Pasją do czterech kółek chłopaka zaraził
brat, to on był wzorem do naśladowa-

fot. Daniel Leśnia

#NakręcamyTonyEmocji
150 kg plastikowych nakrętek pomieści 1,5-metrowe serce, ustawione przed stadionem. Zbiórka organizowana przez GKS Jastrzębie wspomoże leczenie chorego Szymonka.

określenie molekularne guza. Można je przeprowadzić w Niemczech.
To jedyna droga, żeby dowiedzieć się, z czym przyszło nam walczyć –
piszą rodzice dziecka na stronie zbiórki.

Jak podkreślają organizatorzy akcji #NakręcamyTonyEmocji, już
pierwszego dnia pojemnik udało się w dużej mierze zapełnić.

Akcja #NakręcamyTonyEmocji powstała dzięki pomocy i wsparciu
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Korpusu Solidarności - Program Wsparcia i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030,
Wodociągów Jastrzębie-Zdrój, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
Stowarzyszeniu Samorządne Jastrzębie i Fundacji Familia.

– Pierwsze nakrętki do pojemnika trafiły z rąk Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju, Zofii Florek i wicedyrektora, Michała Szelonga, którym dziękujemy za możliwość postawienia pojemnika na terenie stadionu. Na otwarciu pojawili się także
rodzice z dziećmi, kibice i nasz pojemnik nabrał kolorów i wypełniony
już jest do połowy. Nakrętki może tam wyrzucać każdy, o każdej porze.
Ideą projektu jest długofalowa pomoc potrzebującym dzieciom. Pierwsza zbiórka przeprowadzana jest dla Szymonka – tłumaczy Ewelina
Auguścik z GKS Jastrzębie.

tekst: Barbara Englender
fot. GKS Jastrzęnie

2-letni Szymon cierpi na guza mózgu. Szansą dla chłopca jest leczenie w Niemczech. Na nie właśnie przeznaczone zostaną środki
ze zbiórki nakrętek oraz akcji organizowanej przez portal siepomaga.pl. – Szymon miał nieco ponad rok, kiedy zdiagnozowano u niego złośliwy guz mózgu. Nie było czasu na rozpacz, trzeba było szybko
działać! 27 listopada 2019 roku odbyła się pierwsza operacja usunięcia guza. Tak miało skończyć się nasze cierpienie... Miało... Pół roku
później, jak grom z jasnego nieba trafiła nas informacja o wznowie nowotworu. Chemioterapia nie pomogła. Kolejna operacja wyznaczona
na 8 czerwca została już przesunięta na połowę czerwca. Lekarze nie
nastrajają nas pozytywnie co do przyszłości. Szansą dla Szymona jest
leczenie i operacja za granicą. Jesteśmy przerażeni i bezsilni. Niezbędne jest także przeprowadzenie badań, które pozwolą na dokładne
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NA ROWERZE DO GDAŃSKA
– TAK JASTRZĘBSCY ABSTYNENCI
BĘDĄ ŚWIĘTOWAĆ 40-LECIE
POROZUMIEŃ SIERPNIOWYCH
Po raz kolejny rowerzyści-abstynenci wsiądą na rowery i pojadą
w Polskę. 12 sierpnia ruszy II Jastrzębski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwości Szlakiem Porozumień Sierpniowych. Tegoroczna trasa obejmuje aż 17 miejscowości, a wśród nich oczywiście:
Jastrzębie-Zdrój, Szczecin i Gdańsk. To właśnie tam 31 sierpnia
dotrą uczestnicy, a następnie wezmą udział w uroczystościach
upamiętniających 40-lecie powstania Solidarności.
Rajd rozpocznie się 12 sierpnia pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego przy Kopalni Zofiówka. Jego uczestnikami są członkowie i sympatycy środowisk trzeźwości z Jastrzębia-Zdroju
i okolic. Do rowerzystów można dołączyć – jedynym warunkiem
jest zero alkoholu – podkreśla komandor rajdu, Tadeusz Wilk.
Celem jest nie tylko integracja środowisk trzeźwości, propagowanie zdrowego, sportowego i trzeźwego stylu życia oraz turystyki
rowerowej, ale także upamiętnienie Porozumień Sierpniowych.
Wybór terminu i miejsc jest nieprzypadkowy – organizatorzy
podkreślają, że sierpień to miesiąc trzeźwości, a także miesiąc
świętowania rocznicy Porozumień Sierpniowych w 1980 roku.
To właśnie dlatego trasa rajdu prowadzi przez Jastrzębie-Zdrój,
Szczecin i Gdańsk.
Z Tadeuszem Wilkiem można się kontaktować telefonicznie pod
numerem 606 824 793.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

fot. Dawid Lach (JSW)

#NieOczerniajGórnika
AKCJĘ PRZECIW
HEJTOWI WSPIERAJĄ
ARTYŚCI, SPORTOWCY
I NAUKOWCY
W połowie czerwca ruszyła kampania Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Fundacji JSW pod hasłem „STOP HEJTOWI! Nie oczerniaj górnika!”. Już wtedy akcję poparli znani artyści i sportowcy.
Poza obrońcą AS Monaco Kamilem Glikiem, który jest ambasadorem kampanii do akcji przyłączyła się Justyna Święty-Ersetic, Leszek Laszkiewicz, Maciej Urbanowicz, Robert Kalaber,
Luke Reynolds, kabaret Łowcy.B, zespół Tabu, Sonia Bohosiewicz, zespół Frele, Mariusz Kałamaga, zespół Feel, Kabaret
Młodych Panów czy fizyk Tomasz Rożek.
Kamil Glik, który jest twarzą kampanii w mediach, napisał:
– Brud po szychcie schodzi szybko. Poczucie dyskryminacji już nie.
Szacunku do pracy i drugiego człowieka nauczył mnie dziadek, który był górnikiem. #NieOczerniajGornika, który bada się, by z czystym sumieniem móc iść na zakupy.
Jastrzębscy sportowcy także mówią głośne „nie” hejtowi wobec górników:

fot. arch. Tadeusza Wilka

ŁATWIEJSZY DOSTĘP DO SANEPIDU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim założył dodatkowy adres e-mail dla osób zakażonych SARS-COV2.
Specjalny adres ma za zadanie ułatwić kontakt z sanepidem osobom, których kwarantanna przedłuża się. Został on stworzony z myślą o pacjentach przebywających
w izolacji dłużej niż 21 dni bez przeprowadzenia wymazu
kontrolnego lub takich, których - mimo 2 wyników ujemnych - nie zwolniono z izolacji.
W tego typu przypadkach należy kontaktować się z sanepidem za pośrednictwem interwencyjnego adresu
e-mail: interwencje@wsse.katowice.pl.

– Duża część mojej rodziny i znajomych pracowała lub pracuje
na kopalni. Ja także pracowałem jako górnik, zjeżdżałem na dół,
więc wiem, jak ciężki jest to kawałek chleba. Wszyscy górnicy mają
moje wsparcie, a hejtowi, jaki obecnie widzimy w stosunku do górników i mieszkańców Śląska, mówię stanowcze nie! – powiedział
Kamil Szymura, kapitan GKS-u Jastrzębie.
– Górnictwo od zawsze jest bliskie mnie i moim najbliższym. Mi
również praca na dole nie jest obca, dlatego mam ogromny szacunek do wszystkich górników, którzy codziennie, zjeżdżając na dół,
ryzykują swoim życiem. Bracia górnicy, jesteśmy z Wami! Szczęść
Boże! – Kamil Jadach, piłkarz GKS-u.
– Jestem wychowankiem JKH GKS Jastrzębie, rodowitym jastrzębianinem. Choć tradycje górnicze w mojej rodzinie nie sięgają wielu
pokoleń, bo tylko ojciec był górnikiem, to od dziecka ciężka i ryzykowna praca górników nie była mi obca. Szczęść Boże wszystkim
Górnikom! Jesteśmy z wami! – takimi słowami wsparł akcję hokeista Leszek Laszkiewicz.
Według statystyk, co czwarta osoba na świecie doświadczyła
hejtu. Tak nazywane jest nieuzasadnione działanie w internecie, którego przejawem są złość, wrogość, nienawiść wobec
innego użytkownika. Celem kampanii jest zatrzymanie fali
wrogości, z jaką spotykają się górnicy oraz ich rodziny – czytamy na stronie nieoczerniaj.pl.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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NADZIEJA
W GÓRNIKACH
Leczenie osoczem pobranym od osób, które wyzdrowiały z COVID–19 jest skutecznym sposobem ratowania zdrowia i życia
pacjentów, którzy koronawirusa przechodzą znacznie ciężej. Dlatego Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Raciborzu apeluje o oddawanie osocza,
ale także krwi.
Do tej pory w raciborskim Centrum osocze
oddało 31 wyzdrowiałych z COVID–19.
Wśród nich jest Mirosław Szymura, górnik
kopalni Pniówek, który przeszedł infekcję koronawirusem, a teraz po raz pierwszy oddaje osocze. – Mam świadomość, że
wielu ludzi potrzebuje krwi, a teraz okazuje
się, że bardziej potrzebne jest osocze. Cieszę
się, że mogę pomóc innym, przecież to nic nie
kosztuje – mówi Mirosław Szymura. Krew
oraz osocze oddają też inni pracownicy
Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Co osiem
tygodni oddaję krew. Czuję się po tym lepiej,
a jeszcze mam świadomość, że mogę komuś
pomóc. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo,
kto z nas, czy też z naszej rodziny, będzie jej
potrzebował, więc myślę, że warto dzielić się
krwią z innymi – uważa Łukasz Zając z kopalni Jastrzębie–Bzie.
Wśród górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest coraz więcej ozdrowieńców.
Większość z nich zarażenie koronawirusem
przechodzi bezobjawowo. – Górnicy są najdokładniej przebadaną grupą zawodową. Są
także grupą zawodową, w której jest wielu
krwiodawców. Fala hejtu, skierowanego na
górników, która zalała internet po doniesieniach o liczbie zarażonych, jest zjawiskiem
godnym pożałowania. Weźcie państwo przykład z górników. Oni nie hejtują. Oni ratują –
mówi Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

stu na koronawirsua, po dwóch tygodniach
od ostatniego badania może zgłosić się
do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Dawca
przechodzi najpierw wstępną kwalifikację,
po której umawiany jest na konkretny termin. – Kolejna konsultacja z lekarzem jest już
bardzo szczegółowa. Co ważne, dawca musi
być zdrowy, nie może przyjmować żadnych leków, nie może chorować na tarczycę, nie może
być też po transfuzji krwi. Ponadto, powinien
poinformować o chorobach współistniejących
i przebytych zabiegach operacyjnych – wyjaśnia Beata Wysoczańska–Skroban, kierownik działu dawców i pobierania.
Polska ciągle jest w stanie pandemii, dlatego szpitale zabiegają, aby osocze od
wyzdrowiałych po przechorowaniu COVID–19 było cały czas dostępne. Osocze
od takiego dawcy pobierane jest w trzech
kolejnych terminach: co tydzień po 600
mililitrów. Jeden zabieg trwa kilkadziesiąt
minut. – Osocze od ozdrowieńców jest nam
naprawdę bardzo potrzebne. Proszę sobie
wyobrazić, że miałam nawet telefon, że osocze jest pilnie potrzebne do ratowania życia
trzynastolatka – mówi Gizela Kowol, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Raciborzu. – Dla wielu
chorych cała nadzieja jest teraz w górnikach,
na których w całym kraju spłynęła fala hejtu,
a mimo to dzielą się swoją krwią i osoczem.
Dziękuję tym wszystkim, którzy już oddali
i zapraszam do dalszego oddawania osocza,
proszę się tego nie obawiać. Zachowujemy
wszystkie procedury związane z bezpieczeństwem i higieną, nikogo tu nie zarazimy – dodaje Gizela Kowol.
Lekarze i pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Raciborzu potwierdzają, że górnicy to
grupa zawodowa, która najchętniej dzieli
się krwią. – Górnicy, mimo ciężkiej pracy, cieszą się bardzo dobrym zdrowiem, a ich parametry krwi są idealne do tego, aby taką krwią
się dzielić. Nie jest tajemnicą, że to właśnie
górnicy stanowią największą społeczność,
która zaopatruje w krew cały Śląsk. Duża
część ozdrowieńców z infekcji koronawirusem, którzy zgłaszają się do centrum, to nasi
stali dawcy i często oddawali już osocze, więc
dla nich cała procedura nie jest niczym nowym – mówi Hiacynta Kwiatkowska, lekarz
z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
tekst i fotografie: Jastrzębska Spółka Węglowa

Pobrane od ozdrowieńców osocze podawane jest osobom zakażonym wirusem
SARS–CoV–2. Wytwarzane jest z krwi
pacjenta, który przebył zakażenie koronawirusem i w jego organizmie wytworzyła
się odpowiednia liczbę przeciwciał. Taka
osoba, mająca podwójny ujemny wynik te-
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• Poradnictwo rodzinne, pedagogiczne, z
zakresu pomocy społecznej
• Poradnictwo w sprawie rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych uzależnień
• Poradnictwo prawne dla rodzin zastępczych

• Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne,
z zakresu pomocy społecznej
• Poradnictwo w ramach interwencji
kryzysowej
• Poradnictwo prawne

Udzielanie specjalistycznej pomocy
psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
i terapeutycznej wszystkim potrzebującym.

Anonimowe, telefoniczne udzielanie pomocy
osobom potrzebującym. Dyżury pełnią
specjaliści z dużym doświadczeniem oraz
wiedzą m.in. z zakresu psychologii, pedagogiki,
interwencji kryzysowej, terapii.

Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli
samobójcze

Poradnictwo w sprawach bieżących,
problemów alkoholowych, innych uzależnień,
wychodzenia z bezdomności

Ośrodek pomocy społecznej

Punkt Interwencji Kryzysowej

Poradnia psychologicznopedagogiczna
w Jastrzębiu-Zdroju

Miejski Telefonu Zaufania „Kontakt”
w Jastrzębiu-Zdroju

Centrum wsparcia dla osób w stanie
kryzysu psychicznego
(zlecenie NFZ)

Noclegownia dla osób bezdomnych
(dla mężczyzn)

Adres i dane kontaktowe
(przyjmowania interesantów)

Dni i godziny
działalności

Ul. Wodzisławska 15
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel. 32 47 60 155

800 70 2222
bezpłatna infolinia

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127
00-958 Warszawa 66

Telefon: 324717878

ul. Wrocławska 12,
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 4717878

ul. Opolska 9 44-335
Jastrzębie- Zdrój
(32)4349627
(32)4349628

Tel. (32) 4349600

ul. Opolska 9 44-335
Jastrzębie-Zdrój

Dla osób będących
w kryzysie psychicznym

Bezdomni mężczyźni

od 1 października
do 31 marca:
18:00 – 8:00
od 1 kwietnia
do 30 września:
od 20:00 – 8:00

Tel. 32 47 60 155
Mail:
noclegownia@ops.jastrzebie.pl

porady@liniawsparcia.pl

www.liniawsparcia.pl

telefon/faks: 32 4717878
poczta@ppp.jastrzebie.pl

- osobiście w siedzibie OPS,
pokój nr 27
- telefonicznie:
(32)4349627, (32)4349628
- mailowo: pik@ops.jastrzebie.pl
- e-puap /opsjz/skrytka

Trudna sytuacja życiowa,
sytuacja kryzysowa, brak
możliwości pokonania
trudności wykorzystując
własne zasoby, uprawnienia
i możliwości

dzieci, młodzież szkolna,
rodzice i nauczyciele

- osobiście w siedzibie OPS
- telefonicznie (32) 4349657
- mailowo
sekretariat@ops.jastrzebie.pl
- e-puap /opsjz/skrytka

Sposób dokonywania zgłoszeń

Trudna sytuacja życiowa,
brak możliwości pokonania
trudności wykorzystując
własne zasoby, uprawnienia
i możliwości

Kryteria dostępu do usługi

24 godz. przez
7 dni
w tygodniu

7 dni w tygodniu
w godzinach
od 18.00 do 22.00

Piątek:
7:00-15:00

Poniedziałek-Czwartek:
7:30-17:00

Poniedziałek-piątek
7:30-18:30

Poniedziałek-piątek
7:30-15:30

RODZINNE, PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, POMOC SPOŁECZNA

Zakres poradnictwa

Nazwa jednostki

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

•

JUNIORZY JASTRZĘBSKIEGO WĘGLA
WICEMISTRZAMI POLSKI
Dobre wieści napłynęły do nas z Dębicy,
gdzie rozgrywany był turniej o mistrzostwo Polski w kategorii juniorów. Z radością informujemy, że nasz zespół z Akademii Talentów wywalczył w swojej kategorii
wiekowej srebrne medale.
W fazie grupowej drużyna dowodzona
przez trenera Dariusza Luksa pokonała
kolejno: AKS V LO Rzeszów, EKS Skra Bełchatów oraz MOS Wola Warszawa. Dodajmy, że zrobiła to w świetnym stylu. Tylko
w ostatnim starciu na tym etapie turnieju
nasi akademicy stracili seta.
W półfinale zespół z Akademii Talentów
trafił na ECO-TEAM AZS Stoelzle Często-

chowa. Była to zatem powtórka z finału
mistrzostw Śląska. W lutym, w decydującym starciu mistrzostw województwa
nasi akademicy pokonali częstochowian
3:1. Natomiast w sobotnim starciu było
o wiele trudniej. Zespół z Częstochowy
prowadził już nawet 2:1 w setach, ale nasi
juniorzy odwrócili losy meczu i wygrali go
po tie-breaku.
W niedzielnym finale naprzeciw naszej
ekipy raz jeszcze w tym turnieju stanął zespół MOS-u Wola Warszawa, który w półfinale również w pięciu setach pokonał
Trefl Gdańsk. Warszawski zespół postawił
bardzo trudne warunki naszej drużynie
i po zaciętym boju zwyciężył w finale 3:2.

PLUSLIGA WRACA WE WRZEŚNIU
Poznaliśmy kalendarz gier w PlusLidze w sezonie 2020/2021. Rozgrywki
siatkarskiej ekstraklasy rozpoczną się 12 września 2020 r. Faza zasadnicza
zakończy się 27 lutego 2021 r., natomiast faza play off ma ruszyć 3 marca
2021 r. Koniec sezonu (ostatni mecz finału oraz ostatnie spotkanie o brązowy medal) zaplanowano na 17 kwietnia 2021 r.
Nasza drużyna pod wodzą trenera Luke’a Reynoldsa rozpocznie sezon meczem wyjazdowym w Zawierciu z tamtejszą ekipą Aluronu Virtu CMC, natomiast pierwszy mecz w jastrzębskiej Hali Widowiskowo-Sportowej Jastrzębski Węgiel rozegra 19 września, a rywalem naszego zespołu będzie Asseco
Resovia Rzeszów.
tekst: jastrzębski Węgiel

18

www.jastrzebie.pl

Cały turniej w wykonaniu naszego zespołu należy jednak ocenić na plus. Ekipa
dowodzona przez trenera Dariusza Luksa
pokazała się z bardzo dobrej strony, a do
pełni szczęścia zabrakło niewiele.
tekst i fotografia: Jastrzębski Węgiel

ZJAZD W DÓŁ TABELI,
JAROSŁAW SKROBACZ
ODCHODZI
Piątą domową porażką z rzędu zakończyło
się spotkanie 29. kolejki Fortuna I Ligi pomiędzy GKS-em Jastrzębie, a Stalą Mielec.
Paradoksalnie to właśnie z tym trudnym
rywalem nasza drużyna zaprezentowała
się najlepiej, choć trzeba przyznać, że sam
początek meczu tego nie zwiastował.
Stal nie zdołała wykorzystać dekoncentracji naszej drużyny w pierwszych
minutach i zmarnowała dwie doskonałe
sytuacje do zdobycia gola. Chwilę później
w równie dobrej akcji nie spisał się Kamil
Adamek i przegrał pojedynek z golkiperem gości. Doskonale dopingujący kibice
pierwszego gola obejrzeli w 45 minucie
meczu, kiedy to Michał Bojdys nieszczęśliwie skierował futbolówkę między
słupki własnej bramki po ni to strzale,
ni podaniu zawodnika z Mielca. Nadzieję
w serca jastrzębian w 58 minucie tchnął
Kamil Adamek, który ładnym, technicznym uderzeniem doprowadził do wyrównania. Kiedy wydawało się, że podział punktów jest nieunikniony, goście
w 91 minucie po raz drugi w tym meczu strzelili gola „do szatni”. Ostatecznie, mimo ambitnej walki, to nasz rywal
zajmujący w tabeli miejsce premiowane
bezpośrednim awansem do Ekstraklasy
wywiózł z Jastrzębia trzy punkty.
Dobry występ drużyny Jarosława Skrobacza pozwalał z optymizmem ocze-

kiwać na wyjazdowy mecz z Wigrami
Suwałki, drużyną pewną już spadku z zaplecza ekstraklasy. Zespół, który w bieżących rozgrywkach stracił dwukrotnie
więcej bramek niż strzelił, odprawił jednak GKS z kwitkiem (2:0).
Dzień po meczu Jarosław Skrobacz
zrezygnował z prowadzenia drużyny. –
GKS Jastrzębie już zawsze będzie w mojej pamięci. Obecnie zespół znalazł się
w trudnej sytuacji, ale cały czas jesteśmy
„nad kreską”, ciągle wszystko zależy od
nas. Drużyna potrzebuje Waszego wsparcia. Życzę wielu sukcesów i dalszego
rozwoju – zwrócił się do sympatyków
drużyny za pośrednictwem oficjalnej
strony internetowej klubu. Jarosław
Skrobacz przez ponad 4 lata przeszedł
z klubem drogę od III do I ligi. W sezonie 2016/2017 GKS pod jego wodzą,
jako trzecioligowa drużyna, zameldował się w ćwierćfinale Pucharu Polski
(zatrzymały nas wtedy pierwszoligowe… Wigry Suwałki).
Przed nowym trenerem, którego nazwiska w momencie wysyłania naszego
miesięcznika do druku jeszcze nie znamy,
stanie trudne zadanie. Po rozegraniu trzydziestu kolejek GKS Jastrzębie zajmuje
w tabeli 12 miejsce, a od strefy spadkowej
dzielą go zaledwie 2 punkty.
tekst i fotografia: Łukasz Parylak

ROBERT KALABER
POPROWADZI
BIAŁO-CZERWONYCH
Trener JKH GKS Jastrzębie będzie łączył
funkcję reprezentacyjnego selekcjonera
z dotychczasową – pierwszego trenera
naszej drużyny. – Nominacja na selekcjonera reprezentacji Polski to na pewno
docenienie mojej pracy, ale nie tylko. To docenienie pracy całego Jastrzębia i tego, jak
funkcjonujemy w JKH GKS – powiedział
podczas konferencji prasowej w Polskim Związku Hokeja na Lodzie. Z kolei
prezes PZHL, Mirosław Minkina, podkreślał, że wybór Słowaka to zasługa
nie tylko sukcesów jego drużyny i pracowitości, ale odwaga w stawianiu na
młodych zawodników.
Jedną z pierwszych decyzji Kalabera na
nowym stanowisku było powołanie 34
zawodników (oraz 7 rezerwowych) na
zgrupowanie kadry, które odbędzie się
w dniach 19-26 lipca w Warszawie.
Wśród nich znalazło się aż ośmiu hokeistów JKH GKS Jastrzębie. Rezerwowym został Jan Sołtys, a pewni udziału
w zgrupowaniu są Mateusz Bryk, Kamil
Górny, Arkadiusz Kostek, Jakub Michałowski, Dominik Paś, Maciej Urbanowicz i Kamil Wałęga.
Robert Kalaber pojawił się w naszym
klubie w 2014 roku. Od tego czasu
50-letni szkoleniowiec dał się poznać
jako
człowiek
bezkompromisowy,
uwielbiający ciężką pracę i chętnie stawiający na wychowanków. Za jego kadencji JKH GKS Jastrzębie zdobył dwa
Puchary Polski (2018, 2019), Puchar
Wyszehradzki (2020), wicemistrzostwo
Polski (2015) oraz brązowy medal mistrzostw Polski (2020).
To nie jedyny jastrzębski akcent na
szczeblu reprezentacyjnym. Selekcjonerem kadry U16 został Tobiasz Bigos
– urodzony w Jastrzębiu-Zdroju wychowanek JKH GKS Jastrzębie, obecnie
trener najmłodszych jastrzębskich hokeistów.
tekst i fotografia: Łukasz Parylak
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