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W sierpniu rozpoczną się prace nad 
budową wiaduktu na alejach i ron-
da na skrzyżowaniu ulic Graniczna-
-Północna-Al. Piłsudskiego.

UWAGA!  
RUSZA 
PRZEBUDOWA 
WIADUKTU 



w najnowszym numerze gazety „Jastrząb” 
poruszamy kilka tematów, które mają klu-
czowe znaczenie dla naszego miasta.

Najważniejszym z nich jest kwestia powro-
tu kolei. W pierwszych dniach sierpnia spo-
tkaliśmy się z przedstawicielami Central-
nego Portu Komunikacyjnego. Te rozmowy 
stanowiły kolejny ważny krok w kierunku 
przywrócenia przewozów pasażerskich 
w naszym mieście. W tej chwili rozpatry-
wanych jest kilka wariantów, w jakich prze-
biegać może planowana trasa. Żaden z nich 
nie jest jednak jeszcze ostatecznie zatwier-
dzony, a nim to nastąpi zaplanowane są 
konsultacje z mieszkańcami.

W tym miesiącu rusza również przebudowa 
wiaduktu na alei Piłsudskiego. Razem z nim 
zbudowane zostanie rondo na skrzyżowa-
niu alei z ulicami Graniczną i Północną. Na 
tę inwestycję udało nam się pozyskać środ-
ki z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki 
temu tylko połowa z ponad 18 milionów 
złotych, które kosztować ma przebudowa, 
obciąży miejski budżet. Na wykonanie tych 
prac firma Eurovia Polska S.A. będzie miała 
zaledwie 680 dni, a o zmianach organizacji 
ruchu będziemy informowali na bieżąco na 
naszej stronie internetowej.

Sierpień to także czas, gdy planujemy po-
wroty dzieci do szkół. Mam nadzieję, że 
w tym roku szkolnym koronawirus nie 
pokrzyżuje nam planów i lekcje uda się 
przeprowadzić w trybie stacjonarnym. Na 
przyjęcie jastrzębskich uczniów już czeka-

ją pięknie wyremontowane szkoły: SP 17 
w Ruptawie i SP nr 1, przy której powstało 
nowoczesne przedszkole. Ich nowe budynki 
są nie tylko funkcjonalne, w pełni przysto-
sowane do potrzeb najmłodszych, ale i wy-
konane z dbałością o estetykę i środowisko 
naturalne – wszystkie remontowane przez 
nas szkoły wyposażane są w panele foto-
woltaiczne, a w SP 17 sale na najwyższym 
piętrze dodatkowo doświetlane są dzięki 
świetlikom zainstalowanym w dachu.

Inwestowanie w edukację nie oznacza jed-
nak, oczywiście, tylko remontów budynków 
szkolnych, ale również – a właściwie przede 
wszystkim – tworzenie nowoczesnych pra-
cowni i organizowanie szkoleń oraz kursów 
dla uczniów i nauczycieli. Na ten cel udało 
nam się pozyskać prawie 2 miliony złotych 
z Funduszy Europejskich dla Zespołu Szkół 
Zawodowych, ZS nr 2, ZS nr 6 oraz Zespołu 
Szkół Specjalnych nr 9. Z kolei prawie 400 
tysięcy złotych otrzyma Zespół Szkół Nr 5 
oraz Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Jastrzębiu-Zdroju na realizację programu 
„Wsparcie szkolnictwa zawodowego w ZS 
nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju”.

Życzę wszystkim, aby druga połowa lata 
przyniosła upragniony wypoczynek i – tra-
dycyjnie już – dużo zdrowia.
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Drodzy jastrzębianie,
Podczas IX Sesji nadzwyczajnej rad-
ni przyjęli uchwały dotyczące zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
zmiany uchwały budżetowej miasta. 
Podjęcie tych uchwał było wynikiem 
aktualizacji danych w zakresie przed-
sięwzięć wieloletnich oraz prognozo-
wanych przyszłych miejskich budżetów, 
a co za tym idzie związanych z nimi 
skutków finansowych. 

Wskutek podjętej uchwały planowa-
ne dochody budżetu miasta wzrosły 
o kwotę 1 173 275,37 zł, finalnie po 
zmianach planowane przychody wynio-
są 567 990 583,15 zł 

Radni przyjęli również uchwałę w spra-
wie przedłużenia terminu wniesienia 
raty opłaty za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznczonych do spożycia w miejscu 
sprzedaży. Zgodnie z nowymi przepisa-
mi termin płatności został przedłużony 
z 30 września na 31 grudnia 2020 roku. 

tekst: Jacek Majewski

RADNI 
OBRADOWALI 
NA SESJI 
NADZWYCZAJNEJ 
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W Jastrzębiu odbyły się 
konsultacje z przedstawi-
cielami Centralnego Portu 
Komunikacyjnego
3 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawi-
cielami CPK. Jest to pierwszy etap konsultacji 
związanych z przebiegiem tras KDP (kolei du-
żych prędkości) związanych z planowaną bu-
dową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli 
CPK, pod koniec tego roku lub na począt-
ku przyszłego odbędą się otwarte – czyli 
dostępne dla wszystkich mieszkańców 
Jastrzębia-Zdroju – spotkania dotyczące 
proponowanych przebiegów tras kolejo-
wych. Na ich podstawie nastąpi kolejna 
weryfikacja dotychczasowych wariantów 
przebiegu linii kolejowych. Ostatni ele-
ment opracowania tras to strategiczna 
ocena odziaływania na środowisko. 

Obecnie zaprojektowanych jest kilka wa-
riantów przebiegu linii kolejowych przez 
Jastrzębie-Zdrój i gminy sąsiednie. Żadna 
z nich nie jest linią ostateczną i zatwier-
dzoną do budowy. Inaczej ujmując nie 
istnieje wariant ustalonego przebiegu linii 
KDP przez Jastrzębie-Zdrój.

Proponowane przez CPK korytarze są je-
dynie ogólnymi wizualizacjami wstępnymi 
zakładanego połączenia, podlegającymi 
cały czas konsultacjom ze względu na 
kwestie społeczne, własnościowe, tech-

niczne i środowiskowe. Proces konsul-
tacyjny ma służyć zawężeniu ilości prze-
biegów do 3 i dopiero wówczas zostanie 
przeprowadzona inwentaryzacja środowi-
skowa. Po jej opracowaniu będzie przygo-
towana ostateczna lokalizacja przebiegu 
linii kolejowej uwzględniająca również, 
zgodnie z zapewnieniami CPK, wszystkie 
zgłoszone przez mieszkańców i samorzą-
dowców uwagi i sugestie.

Ostateczny przebieg będzie uwzględniał 
także potencjał przewozowy danego ob-
szaru czyli liczbę nowych pasażerów ko-

rzystających z kolei. Dodatkowo zostaną 
wzięte pod uwagę uwarunkowania śro-
dowiskowe (parki narodowe, rezerwaty, 
pomniki przyrody itp.), uwarunkowania te-
renu (istniejąca zabudowa mieszkaniowa, 
sieć drogowa, kolejowa, sieci przesyłowe), 
różnice w ukształtowaniu terenu, lokali-
zacja zabytków, strefy ochrony ujęć wody 
podziemnej i powierzchniowej, lokalizacja 
złóż kopalin, obszarów i terenów górni-
czych oraz szkód górniczych, czy lokaliza-
cja terenów zagrożonych powodziami lub 
podtopieniami i ruchami masowymi ziemi.

tekst: Izabela Grela, Barbara Englender

CO Z TĄ KOLEJĄ?

Eurovia Polska S.A. w sierpniu rozpoczy-
na pracę nad budową wiaduktu na alejach 
i ronda na skrzyżowaniu ulic Graniczna-
-Północna-Al. Piłsudskiego.

To jedna z najdroższych inwestycji realizo-
wanych przez Jastrzębie-Zdrój w ostatnich 
latach. Pochłonie prawie 18 milionów 370 
tysięcy złotych. Co ważne, miasto pozyska-
ło 50 procent dofinansowania na tę inwe-
stycję z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Eurovia Polska S.A. ma tylko 680 dni na 
wykonanie prac. A inwestycja jest potężna.

Przypomnijmy, że projekt wiaduktu zakła-
da między innymi budowę dwóch niezależ-
nych mostów, osobno dla każdej z jezdni. 

Obiekt podzielony będzie, jak do tej pory, na 
dwa pasy w każdym kierunku. Dzięki takiej 
konstrukcji zyskujemy gwarancję, że jego 
użyteczność, pomimo szkód górniczych, 
będzie wydłużona. Poprawione zostaną 
także parametry drogi, która awansuje 
z automatu do kategorii dróg głównych.

Przy budowie wiaduktu część wąwozu 
zostanie zasypana, jednak pozostawiony 
zostanie przepust na planowaną budo-
wę torów kolejowych. Powstaną też dwa 
przyczółki. Z uwagi na znaczne obciążenia 
przekazywane przez podpory, przewidzia-
no wzmocnienie podłoża gruntowego pod 
fundamentami przyczółków oraz pod kon-
strukcjami z gruntu zbrojonego. Dodatko-
wo teren będzie palowany.

Cały obiekt będzie miał 70 metrów długości 
i 20 szerokości. By przyspieszyć roboty, wy-
konany zostanie nie z lanego betonu, a z pre-

fabrykatów. Powstanie również 300 metrów 
bieżących drogi, ze ścieżkami rowerowymi 
i chodnikami, a także oświetlenie uliczne.

Co warte uwagi, wraz z wiaduktem budo-
wane będzie jednocześnie rondo na skrzy-
żowaniu alei z Graniczną i Północną. Jest to 
jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzy-
żowań w mieście. W tym miejscu powsta-
nie rondo turbinowe, które ma zwiększyć 
bezpieczeństwo użytkowników ruchu dro-
gowego i znacznie poprawić płynność prze-
jazdu. Nieprzypadkowo te dwie inwestycje 
zaplanowano w jednym czasie. Łatwiej bę-
dzie jednocześnie budować i wiadukt i ron-
do, niż zamykać przejazd z powodu budowy 
wiaduktu a następnie ograniczać ruch dro-
gowy z powodu budowy ronda.

O zmianach w organizacji ruchu będziemy 
informować na bieżąco na www.jastrzebie.pl.

tekst: Izabela Grela, Barbara Englender
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Kosztująca ponad 2 i pół miliona złotych inwestycja zmierza do 
końca. Dawny budynek handlowy przy Pszczyńskiej 142 został 
rozbudowany o dwustanowiskowy garaż. W obiekcie wymienio-
no instalacje. Całość została docieplona, częściowo wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową. W budynku zamontowano już nowe 
sanitariaty. Do wykonania pozostały podłogi, malowanie ścian 
i montaż bramy zewnętrznej.

W wyremontowanym obiekcie będzie mieściła się przede wszyst-
kim siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej Jastrzębie Górne. To 
jednak nie wszystko. Z budynku będą mogli korzystać również 
mieszkańcy miasta i stowarzyszenia.

– Zależy nam na tym, żeby to było miejsce tętniące życiem. Strażnica 
będzie otwarta dla mieszkańców, którzy będą chcieli z niej korzystać 
- na przykład dla kół gospodyń wiejskich czy innych stowarzyszeń – 
mówiła prezydent Anna Hetman.

Odbiór techniczny budynku nastąpi najprawdopodobniej  
we wrześniu.

tekst i fotografia: Barbara Englender

STRAŻACY Z GÓRNEGO BĘDĄ 
MIELI NOWĄ SIEDZIBĘ

Remont na długości 167 metrów prze-
szedł również chodnik przy ul. Zielonej. 
Chodnik znajdujący się niedaleko placu 
zabaw wymagał gruntownej odnowy. 
Tutaj prace objęły zabudowę barier 
ochronnych, ułożenie obrzeży oraz uło-
żenie krawężników betonowych. Re-
mont kosztował ponad 48 tys. zł. 

W mieście zakończyły się kolejne re-
monty chodników. Przy ulicy Pszczyń-
skiej na długości 345 m i szerokości 1,5 
m drogowcy ułożyli nową nawierzchnię 
z kostki brukowej na podbudowie tłucz-
niowej. Oprócz tego ułożono też krawęż-
niki granitowe. Całość zadania wyniosła 
ponad 136 tys. zł.

Jastrzębianie mogą korzystać z chodni-
ka i cieszyć się odnowioną ścieżką ro-
werową przy ulicy Północnej.

Nowa nawierzchnia z kostki bruko-
wej na długości 307 metrów, pojawiła 
się przy jednej z najważniejszych ulic 
w naszym mieście. Prace objęły rów-
nież ułożenie krawężników betonowych 
oraz obrzeży betonowych. Na odnowę 
doczekała się również ścieżka rowero-
wa. Już teraz mieszkańcy mogą z niej 
korzystać, wyremontowana została na 
długości 266 metrów. Całość zadania 
kosztowała ponad 273 tys. zł.

tekst i fotografie: Wiktoria Knesz

KOLEJNE CHODNIKI 
W MIEŚCIE 
WYREMONTOWANE

Już tylko tygodnie dzielą nas od ukończenia przebudowy budynku przy 
ulicy Pszczyńskiej. Do wykonania zostały prace wykończeniowe.
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Przy dziewięciu przejściach dla pieszych 
zamontowano oświetlenie ledowe. Celem 
inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa 
pieszych jako niechronionych uczestników 
ruchu drogowego. Lampy zamontowano 
w dziewięciu lokalizacjach: ul. Cieszyńska 
(przystanek autobusowy), rejon skrzy-
żowania ul. Cieszyńskiej i Beskidzkiej, ul. 
Podhalańska (sklep), ul. Broniewskiego 
(wjazd na dworzec autobusowy), ul. 11 
listopada (sklep), ul. Harcerska (Szkoła 
Podstawowa nr 10), ul. Wielkopolska (blok 

1-15), ul. Małopolska między Wielkopol-
ską i Handlową, ul. Warszawska (galeria).

Całkowity koszt zadania wyniósł 143 541 
zł, co daje 15 949 zł za 1 kompletne przej-
ście. Inwestycja powstała w trybie „zapro-
jektuj i wybuduj”, zatem cena obejmowała 
zarówno projekt, jak i wykonanie.

– Nie mam wątpliwości, że zastosowane 
rozwiązanie przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa na jastrzębskich drogach. Lep-

sza widoczność to więcej czasu na reakcję 
dla kierowcy oraz większy komfort dla pie-
szego – powiedziała Anna Hetman, pre-
zydent miasta.

Nie zapominajmy jednak, że nawet najle-
piej zaprojektowane i oświetlone przejście 
nie zastąpi zdrowego rozsądku - apeluje-
my do kierowców oraz pieszych o zacho-
wanie szczególnej ostrożności podczas 
zbliżania się do przejść.

tekst i fotografia: Łukasz Parylak

BEZPIECZNIE PRZEZ JEZDNIĘ

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru położonego pomiędzy ulicą W. Reymonta a ulicą Okopową w Jastrzębiu-
-Zdroju oznaczonego symbolem P98 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 
2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), 
a także w związku z Uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XIX.137.2017 z dnia  
28 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą W. Reymonta 
a ulicą Okopową w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem P98, zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą W. Reymonta a ulicą 
Okopową w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem P98 wraz z prognozą od-
działywania na środowisko, w dniach od 24 sierpnia 2020 r. do 22 września 2020 
r. w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury al. Józefa Pił-
sudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, w godzinach urzędowania.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udo-
stępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój www.
jastrzebie.pl (zakładka: BIP – zagospodarowanie przestrzenne – miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji). Ponadto rysunek planu 
miejscowego zostanie udostępniony poprzez Internetowy Plan Miasta Jastrzę-
bia-Zdroju (mapa.um.jastrzebie.pl).

Informacje telefoniczne w sprawie ustaleń projektu planu będą udzielane pod nu-
merem telefonu: 32 47 85 119. Ze względu na trwający stan epidemii wywołany 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na osobistą wizytę w Urzędzie Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój należy wcześniej umówić się telefonicznie pod numerem 32 47 85 119.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój w Sali nr 129A w dniu 8 września 
2020 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, uwagi do wyłożonego projektu planu miejscowego może 
wnieść każdy, kto kwestionuje jego ustalenia, w terminie do dnia  
7 października 2020 r. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicz-
nej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty 
elektronicznej na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl. 

Uwagi należy kierować do: Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, a wnoszący poda-
je swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, oznaczenie 
nieruchomości, której uwaga dotyczy i przedmiot uwagi.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeń-
stwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko skutków realizacji planu P98, z możliwością zapoznania się z niezbędną do-
kumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej. Wnioski i uwagi do 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą 
być wnoszone w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, ustnie 
do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mai: ar@
um.jastrzebie.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 7 października 2020 r. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków będzie Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.
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Aż 379 806,83 zł otrzyma Zespół 
Szkół Nr 5 oraz Centrum Kształce-
nia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdro-
ju na realizację programu „Wspar-
cie szkolnictwa zawodowego w ZS 
nr 5 oraz CKZ w Jastrzębiu-Zdroju”. 
To kolejna współpraca Miasta Ja-
strzębie-Zdrój oraz Stowarzyszenia 
Wspierania Inicjatyw Gospodarczych 
Delta Partner zakończona sukcesem. 
Aż 48 uczniów Zespołu Szkół nr 5 zo-
stanie objętych wsparciem. Przyszli 
technicy mechanicy i technicy infor-
matyki wezmą udział w szeregu szko-
leń, m.in. kursie prawa jazdy kategorii 
B, spawania metodą MIG-MAG czy 
grafiki komputerowej PHOTOSHOP. 
W Centrum Kształcenia Zawodowe-
go 12 uczniów będzie mogło nauczyć 
się spawania światłowodów czy 
programowania sterowników PLC. 
Program zakłada też wsparcie 6 in-
struktorów praktycznej nauki zawodu. 
Doposażone zostaną też pra-
cownie: informatyczna w ZS nr 
5 oraz mechatroniczna w CKZ. 
Projekt rozpocznie się 1 wrze-
śnia 2020 roku i będzie trwał rok. 
O przyznaniu dofinansowania w ra-
mach konkursu nr RPSL.11.02.
03-IZ.01-24-340/19 dla Poddziałania 
11.2.3 zdecydował Zarząd Wojewódz-
twa Śląskiego.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

379 TYSIĘCY DLA  
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 
I CENTRUM SZKOLNICTWA 
ZAWODOWEGO

Zespół Szkół Zawodowych, Zespół Szkół 
nr 2, Zespół Szkół nr 6 oraz Zespół Szkół 
Specjalnych nr 9 – to właśnie te placówki 
będą beneficjentami programu „Wsparcie 
dla szkolnictwa zawodowego w jastrzęb-
skich szkołach”. To kolejny projekt, który 
uzyskał środki z Funduszy Europejskich 
w ostatnim czasie.

Dofinansowanie jest jeszcze jednym przy-
kładem udanej współpracy Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój i Stowarzyszenia Wspierania Ini-
cjatyw Gospodarczych Delta Partner, które 
mają na koncie już kilka udanych projektów. 

Tym razem pozyskane środki wspierać 
będą jastrzębskie szkoły zawodowe. Celem 
tego przedsięwzięcia jest poprawa kwalifi-
kacji uczniów, a co za tym idzie, zwiększe-
nie ich szans na rynku pracy.

Projekt obejmie łącznie 612 uczniów, któ-
rzy będą mogli nabyć dodatkowe uprawnie-
nia poprzez udział w licznych szkoleniach 
i kursach, m.in.: animatora czasu wolnego, 
kadr i płac, prawa jazdy kategorii B, grafiki 
komputerowej, modelowania i druku 3D, 
konfiguracji sieci, tworzenie stron www 
i aplikacji internetowych i wiele innych. 

Przewidziano też wsparcie dla nauczycieli 
poprzez kursy i studia podyplomowe.

Środki z dofinansowania wykorzystane 
zostaną również na doposażenie pracow-
ni z Zespole Szkół nr 2, Zespole Szkół nr 
6 i Zespole Szkół Specjalnych nr 9 oraz na 
staże i doradztwo zawodowe.

Dokładna kwota dofinasowania wynosi 
1 899 999,62 złotych. Projekt rozpocznie 
się 1 września 2020 i będzie trwał rok.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Planując karierę, nie zostań w tyle - zapo-
znaj się z raportem.

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-
-Zdroju, jak co roku, opracował raport - 
monitoring zawodów deficytowych i nad-
wyżkowych za rok poprzedni. Dokument 
ten służy obserwowaniu przemian na 
rynku pracy w kontekście zapotrzebowa-
nia na daną profesję i ilości pracowników. 
Monitoring bazuje na danych gromadzo-
nych zarówno przez PUP jak i publikowa-
nych w internecie ofertach pracy. Celem 
dokumentu jest dostosowanie oferty 
szkoleń dla bezrobotnych oraz pomoc 
w kształtowaniu oferty edukacyjnej – 
zwłaszcza szkół zawodowych. Szcze-
gólnie zainteresować powinien uczniów, 
planujących swoją zawodową przyszłość.

Raport za 2019 rok wyszczególnia za-
wody, które są w naszym mieście defi-
cytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. 
W przypadku tych pierwszych, liczba ofert 
pracy była w ubiegłym roku wyższa niż 
liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 
W przypadku tych ostatnich – liczba ofert 

pracy była niższa niż liczba bezrobotnych.

Dla przykładu, w 2019 roku w naszym mie-
ście wybitnie deficytowi okazali się farma-
ceuci specjaliści, pracownicy działów kadr 
oraz agenci i administratorzy nieruchomości.

Deficyt dotyczył między innymi robotni-
ków wznoszących konstrukcje metalowe, 
pracowników zajmujących się sprząta-
niem, maszynistów i operatorów maszyn, 
kierowców i doradców finansowych.

Zrównoważone zawody w Jastrzębiu to: 
fizjoterapeuci, magazynierzy i robotnicy 
obróbki kamienia.

Nadwyżka dotyczy nauczycieli szkół pod-
stawowych, monterów urządzeń elek-
trycznych, kosmetyczek i barmanów.

Maksymalnie nadwyżkowe zawody w 2019 
roku to: malarze budowlani, inżynierowie 
chemicy, monterzy izolacji i prawnicy.

Cały raport znajduje się na stronie in-
ternetowej Powiatowego Urzędu Pracy 
w zakładce Analizy i statystyki.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

MONITORING ZAWODÓW 
DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 
W NASZYM MIEŚCIE

fot. Barbara Englender

fot. archiwum UM
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Najpiękniejszy szkolny budynek w Ja-
strzębiu-Zdroju jest gotowy.

Profesjonalne pracownie, sale lekcyjne, 
sala gimnastyczna czy nowoczesne toa-
lety – uczniowie z Ruptawy już we wrze-
śniu będą mogli uczyć się w odnowionym 
budynku SP nr 17.

Prace związane z przebudową ruptawskiej 
szkoły trwały rok, a ich zakres jest impo-
nujący: mury zostały przecięte, a budynek 
podzielony na segmenty i wzmocniony. 
Zamiast starego kotła, zamontowano no-
woczesne ogrzewanie na gaz. Na klatce 
schodowej znalazło się miejsce dla nowo-
czesnej windy, dzięki której szkoła stała 
się przyjazna uczniom niepełnosprawnym. 
Całość wyremontowano z dbałością o de-
tale i estetycznym wyczuciem.

Na przebudowie szkoły zyskują jednak nie 
tylko uczniowie, ale również... środowisko 
naturalne. Na dachu wyremontowanego 
budynku pojawiły się ogniwa fotowolta-
iczne, a dzięki specjalnym „świetlikom” 
umieszczonym w suficie, sale znajdujące 
się na najwyższej kondygnacji doświetla-
ne są światłem słonecznym.

tekst i fotografie: Barbara Englender

SZKOŁA MARZEŃ JUŻ 
CZEKA NA UCZNIÓW

14,5 MLN ZŁ
Termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 1  

wraz z budową nowego przedszkola

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 18

12 MLN ZŁ

W Jastrzębiu-Zdroju w szkołach 
ponadpodstawowych miejsce 
znajdzie każdy uczeń – dowia-
dujemy się w Wydziale Edukacji 
Urzędu Miasta.

W tym roku w naszym mieście 
szkoły podstawowe ukończy-
ło 718 uczniów. Do szkół po-
nadpodstawowych przyjęto 
789 osób, czyli o 71 więcej niż 
mamy absolwentów. Warto za-
znaczyć, że wśród nich aż 219 
to osoby z innych miejscowo-
ści, które jako szkołę pierwszej 
preferencji (czyli tej, do której 
w pierwszej kolejności uczeń 
chce się dostać) wybrało ja-
strzębskie placówki.

Miejsc czekających na uczniów 
było aż 1007. W roku szkolnym 
2020/2021 powstanie 31 klas 
pierwszych, w ubiegłym roku 
było ich aż 65.

Ze względu na reformę eduka-
cji sprzed trzech lat, w zeszłym 
roku absolwentów było prawie 
dwukrotnie więcej, bo aż 1520. 
Wynikało to z podwójnej re-
krutacji – w tym samym czasie 
o miejsca w szkołach ponadpod-
stawowych starali się absolwen-
ci gimnazjów i podstawówek.

12 sierpnia opublikowano listy 
osób zakwalifikowanych, zaś 19 
ogłaszane są ostateczne listy 
osób przyjętych.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

W JASTRZĘBSKICH 
SZKOŁACH NIE 
BRAKNIE MIEJSC

fot. Barbara Englender

fot. Łukasz Parylak
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Tego lata wakacyjny wyjazd może mniej ob-
ciążyć nasze portfele. Od początku sierpnia 
wszedł w życie Polski Bon Turystyczny, który 
z jednej strony ma wesprzeć budżet rodzin-
ny, a z drugiej wspomóc polską turystykę. Li-
sta podmiotów, w których można skorzystać 
z bonu znajduje się na stronach: www.bon-
turystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.
polska.travel. Co ważne, można go zrealizo-
wać także w naszym mieście. W Jastrzębiu 
zapłacimy nim w następujących miejscach:

Biuro Promocji i Turystyki Astur (wycieczki, 
wczasy, kolonie, obozy) ul. 1 Maja 51

Mer-Trans Transport-Turystyka (organizacja 
wczasów, wycieczek) ul. Armii Krajowej 37

Jastrzębska Spółka Ubezpieczeniowa Sp. 
z o.o. (pobyt w ośrodkach: Jastrzębia Tur-
nia w Zakopanem, Diament w Pobierowie 
i Neptun w Sianożętach) ul. Rybnicka 6

Biuro Podróży KULIG TRAVEL (wczasy krajowe 
głównie nad Bałtykiem) al. Piłsudskiego 32A

PTHU Stanisław Bielaszka (pobyt w hotelu 
Krupówki 17 Resort & Spa w Zakopanem), 
ul. Pszczyńska 8

Bon nie ma postaci fizycznej - to nic inne-
go jak elektroniczny dokument w postaci 
16-cyfrowego kodu. Jego wartość wyniesie 
500 złotych na każde dziecko do 18 roku 
życia (oraz dodatkowo 500 dla dzieci z orze-
czeniem o niepełnosprawności). Oznacza 
to, że np. rodzic z trójką dzieci otrzyma je-
den kod o łącznej wartości 1500 złotych.

Aby uzyskać bon należy zarejestrować się 
na Platformie Usług Elektronicznych ZUS 
(PUE ZUS), podobnie jak w przypadku skła-
dania wniosku o 500+. Do tego potrzebny 
jest Profil Zaufany, podpis elektroniczny 
lub bankowość internetowa. Po aktywo-
waniu usługi nasz unikalny kod otrzymamy 
SMS-em lub e-mailem, w zależności od 
naszych preferencji. Aby skorzystać z bonu, 
wystarczy pokazać jego numer usługodaw-
cy – i gotowe! Płacić w ten sposób można 
wielokrotnie, aż do wykorzystania środków. 
Czas mamy do marca 2022 roku.

Za co można zapłacić bonem? Za wszystkie 
usługi turystyczne i hotelarskie w których 
udział bierze dziecko. Może to być opłacenie 
wycieczki, kolonii, obozu, pobytu w hotelu.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

BON TURYSTYCZNY 
DO WYKORZYSTANIA 
TAKŻE W JASTRZĘBIU

Bonem turystycznym możesz płacić do 31 marca 2022 r. 
Jeśli do tego dnia zapłacisz za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną, 

to możesz z niej skorzystać także po tym terminie

Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania pełnej kwoty świadczenia

Jak płacić bonem turystycznym

POLSKI BON TURYSTYCZNY

krok

1
Sprawdź na liście Polskiej Organizacji Turystycznej, które podmioty 
turystyczne przyjmują płatność bonem
Lista jest dostępna na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl, www.polska.travel 

Podaj kod obsługi płatności, gdy będziesz płacić 
za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne
Kod obsługi płatności podajesz osobie przyjmującej płatność
Ustal z osobą przyjmującą płatność jaką kwotę chcesz 
zapłacić za pomocą bonu

Sprawdź saldo bonu na PUE ZUS
Saldo bonu masz na PUE ZUS w zakładce [Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]

Sprawdź w e-mailu lub na PUE ZUS kod obsługi płatności 
E-mail z tym kodem otrzymałeś w momencie aktywacji bonu
Kod obsługi płatności masz też na PUE ZUS w zakładce
[Polski Bon Turystyczny] > [Mój bon]

Podaj kod potwierdzający płatność
Kod ten otrzymasz esemesem na numer telefonu, który podałeś podczas aktywacji bonu na PUE ZUS
Jeśli kwota dostępna w ramach bonu jest niższa niż wartość usługi, dopłać w inny sposób
Brakującą część płatności możesz zapłacić np. gotówką, kartą lub przelewem

Lista podmiotów turystycznych na stronach: 
www.bonturystyczny.gov.pl

www.pot.gov.pl
www.polska.travel

Informacje i kontakt w sprawie bonu:
www.zus.pl
infolinia: (22) 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl

krok

2

krok

3

krok

4

krok

5

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
z dnia 30 lipca 2020 r.

Na podstawie art. 30 oraz art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 
283 z późn.zm.), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oce-
ny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o sym-
bolu roboczym C70 w Jastrzębiu-Zdroju, sporządzanego na podstawie uchwały 
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr III.41.2020 z dnia 26 marca 2020 r.

Zmiana planu będzie ograniczona wyłącznie do zapisów dotyczących dopusz-
czalnej wysokości zabudowy w granicach terenu oznaczonego symbolem C015U, 
co stanowi niewielką modyfikację obowiązującego planu miejscowego fragmen-

tu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu Zdroju, 
przyjętego uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XLV/918/2006, z dnia 29 
czerwca 2006 r.

Organy wymienione w art. 57 i 58 wyżej wymienionej ustawy, właściwe do opi-
niowania i uzgadniania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, wyra-
ziły zgodę na odstąpienie od jej przeprowadzania - odpowiednio:

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach - w Uzgodnieniu o zna-
ku WOOŚ.410.193.2020.PB z dnia 9 czerwca 2020 r.

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim - w Opinii 
Sanitarnej o znaku NS/NZ-522-43-4622/20 z dnia 18 czerwca 2020 r.
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Zachęcamy mieszkańców do działań eko-
logicznych. W tym celu rozdaliśmy ponad 
500 torebek z nasionami. W paczkach 
znajdziemy mieszankę roślin jednorocz-
nych, a wśród nich: nagietki, aksamitki, 
nasturcje czy astry. Dzięki nim każdy może 
stworzyć swoją własną małą łąkę kwietną 
- czy to w ogrodzie, czy to na balkonie. 

– Rozdawanie nasion to świetna inicjatywa, 
takie akcje powinny być powtarzane częściej, 
aby każdy chętny mógł wziąć paczkę i zmie-
niać nasze miasto. W ten sposób pokazujemy 
także najmłodszym, że ekologia to ważna 
kwestia – mówi Marta Szulc – mieszkanka 
Jastrzębia-Zdroju.

Łąki kwietne są bardzo istotne. W okresie 
jesieni i zimy dają schronienie owadom, 
ptakom oraz drobnym gryzoniom. Świet-

nie sprawdzają się w czasie suszy – kie-
dy trawniki wysychają i żółkną, łąki dzięki 
różnorodności roślin nadal są kolorowe. 
Przyczyniają się również do zachowania 
równowagi przyrodniczej.

tekst: Wiktoria Knesz 
forografie: Barbara Englender

POSIEJ SOBIE ŁĄKĘ!

Wakacyjna aura stara się nas przekonać, że nie grozi nam susza. 
To jednak pozory. W dalszym ciągu dotyczy nas problem tzw. ma-
łej retencji wodnej. Jego rozwiązaniem mają być przydomowe in-
stalację zatrzymujące wodę. Miasto Jastrzębie-Zdrój przeznaczy-
ło na ten cel łącznie 200 tys. zł. 5 tysięcy dofinansowania mogą 
otrzymać osoby prywatne, w przypadku osób prawnych kwota 
ta wynosi do 10 tysięcy. O dofinansowanie można ubiegać się 
planując wykonanie: podziemnego zbiornika na wody opadowe 
i roztopowe, naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika 
na wody opadowe i roztopowe, systemu bioretencji, systemu na-
wadniania terenów zielonych.

 O czym należy pamiętać przy składaniu wniosków? W puli wyma-
ganych dokumentów należy przygotować: 

• wypełniony formularz wniosku, który znajdą Państwo na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej,

• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nie-
ruchomością (druk nr 5B/OŚ) lub wyciąg z ksiąg wieczystych 
z ostatnich 3-ech miesięcy,

• potwierdzenie zgody organu architektury (kopia), jeśli jest 
wymagana dla wykonania inwestycji, której dotyczy wniosek, 
zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

• zgodę wodnoprawną (kopia), w przypadku gdy inwestycja, 
której dotyczy wniosek, wymaga wykonania urządzeń wod-
nych lub szczególnego korzystania z wód, zgodnie z przepisa-
mi Prawa wodnego,

• kserokopię umowy na odbiór nieczystości ciekłych, zawar-
tą z uprawnionym podmiotem oraz trzy ostatnie rachunki za 
wywóz ścieków (w przypadku korzystania ze zbiorników bez-
odpływowych) lub oświadczenie o eksploatacji przydomowej 
oczyszczalni ścieków, w przypadku, gdy nieruchomość nie jest 
podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej – nie dotyczy budyn-
ków mieszkalnych w budowie.

Prawidłowo wypełnione dokumenty należy złożyć w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Miasta pok. 020A. Wnioski będą przyjmowane do 
wyczerpania środków finansowych na dany rok i rozpatrywane 
według kolejności zgłoszeń. Na chwilę obecną zgłoszono już 30 
wniosków o dofinansowanie. 

Szczegółowych informacji w sprawie dotacji udziela  
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  
tel. 32 4785 202 oraz 32 4785 148. 

tekst: Jacek Majewski

NIE ZMARNUJĄ ANI KROPLI 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
o zasadach wnoszenia uwag do wyłożonego  

do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z prognozą  
oddziaływania na środowisko

W ogłoszeniu z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia Prezydenta Miasta Ja-
strzębie-Zdrój o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 
z późn. zm.), określono zasady wnoszenia uwag do wyłożonego projektu.

 Zgodnie z art. 47 i 85 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocen-
towania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skut-
kami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) poszerzony 
został zakres możliwości składania uwag do wyłożonego dokumentu plani-
stycznego w następujący sposób: 

„Uwagi do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój (Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
Wydział Architektury Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój) z po-
daniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, można 
składać pisemnie lub elektronicznie, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres ar@um.jastrzebie.
pl. Do złożenia uwagi, można wykorzystać formularz zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej.”
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Spójrzmy na nasze miasto oczami jego najmłodszych mieszkańców. Gdzie naj-
chętniej spędzają czas? Gdzie najczęściej się bawią? Przypomnijmy sobie wspól-
nie ulubione place zabaw, miejsca spotkań, parki, lasy, atrakcje. Odkryjmy alejki, 
którymi najprzyjemniej pojeździć na rowerze, hulajnodze czy wrotkach.

Zapraszamy wszystkich rodziców na wirtualne wydarzenie „Dziecięca rekre(a)
kcja” na naszej stronie Facebook. Codziennie proponujemy tam jedno miejsce, 
w które najchętniej zabierają nas nasze dzieci. Miejsca znane wszystkim miesz-
kańcom, ale też te zapomniane. Co w nich lubimy, czego nam brakuje? Codzien-
nie pod postem czekamy na wasze komentarze i propozycje!

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

DZIECIĘCA REKRE(A)KCJA.  
ULUBIONE MIEJSCA 
NAJMŁODSZYCH 
MIESZKAŃCÓW  
W JEDNYM MIEJSCU

16 modułów z głośnikami, profe-
sjonalne wzmacniacze i programy, 
wspierające realizatorów – to tylko 
część elementów nowego sprzętu 
nagłośnieniowego, którym może po-
chwalić się Miejski Ośrodek Kultury.

– Czasy się zmieniają, wszystko idzie do 
przodu. Tak jest również w świecie aku-
styki. System, który zakupiliśmy, to no-
woczesna (choć podstawy wymyślone 
już w latach 50-tych) technologia Line 
Array. Eliminuje ona problem, z jakim bo-
rykaliśmy się w przypadku tradycyjnego 
sprzętu, gdzie trudno było o równomierne 
pokrycie dźwiękiem całego audytorium (na 
sali lub w plenerze). Może nie jest to sys-
tem najwyższej klasy cenowej, ale dla nas 
wystarczający – stworzony jakby na mia-
rę – tłumaczy Sebastian Mazur, akustyk 
z Miejskiego Ośrodka Kultury.

Pierwszą imprezą, na jakiej można było 
poznać możliwości tego systemu, był 
festiwal JAZZtrzębie. Nowe kolumny 
nagłośniły finałowe koncerty festiwalu, 
podczas których zagrali Piotr Budniak 
Essential Group oraz Dorota Miśkiewicz 
z Atom String Quartet.

– Nie da się nie zauważyć różnicy. Ten 
sprzęt daje świetne brzmienie. Dźwięk 
przenosi się bardzo równomiernie. 
Dzięki temu nie ma na sali miejsc, które 
byłyby gorsze pod względem akustycz-
nym – mówi Przemysław Strączek, 
muzyk jazzowy, organizator festiwa-
lu JAZZtrzębie.

Ogromną zaletą nowego systemu jest 
jego elastyczność i modułowość – jak 
podkreśla Sebastian Mazur, został on 
zbudowany „z klocków”, które można 
wykorzystywać w zależności od po-
trzeb. System wyposażono również 
w tak zwany program predykcyjny, 
który – poprzez wykonanie specjalnej 
symulacji – pozwala szybko dostoso-
wać elementy nagłaśniające do danej 
przestrzeni. Dzięki temu będzie można 
z równym powodzeniem wykorzysty-
wać go do realizacji koncertów w MOK-
-u, jak i imprez plenerowych.

– System sam pokazuje, jaka ilość kolumn 
będzie optymalna, jak je postawić i pod 
jakim kątem. To wszystko wymaga dużej 
precyzji i decyduje o odbiorze koncertów – 
podkreśla Sebastian Mazur.

Sprzęt objęty jest 5-letnią gwarancją. 
Kosztował 297.762,18 złotych.

tekst: Barbara Englender

SALA W MOKU 
ZABRZMI NA 
NOWO

fot. archiwum UM
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W ostatnim czasie coraz więcej spraw urzędowych można, a cza-
sami nawet trzeba załatwić drogą elektroniczną. Wychodząc na-
przeciw potrzeb mieszkańców, Miejska Biblioteka Publiczna pro-
ponuje darmowe wsparcie dla tych, którzy nie potrafią odnaleźć 
się w tej e-rzeczywistości.

W ramach e-wsparcia Biblioteka oferuje pomoc w założeniu Pro-
filu Zaufanego. Jest to metoda potwierdzania tożsamości oby-
watela w sieci. Dzięki niemu możemy wysyłać przez Internet do-
kumenty i wnioski do różnych instytucji. Zakładając profil, należy 

go następnie potwierdzić w jednej z placówek: Urzędzie Miasta, 
Urzędzie Skarbowym lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownicy biblioteki pomagają również w skorzystaniu z Inter-
netowego Konta Pacjenta. Ta usługa pozwala uporządkować 
wszystkie informacje medyczne na temat pacjenta w jednym 
miejscu. Są tam dostępne dane o leczeniu, zwolnieniach, recep-
tach i skierowaniach. Dzięki IKP możemy bez wizyty w przychodni 
uzyskać niezbędne informacje oraz odebrać i skorzystać z e-re-
cepty, która zastępuje tę tradycyjną, papierową.

W bibliotece dowiemy się też jak założyć pocztę elektronicz-
ną (e-mail), która umożliwia szybką i bezpłatną koresponden-
cję. Poczta e-mail potrzebna jest też do skorzystania z różnych 
usług, np. do założenia Profilu Zaufanego, Internetowego Konta 
Pacjenta czy konta w mediach społecznościowych. W tym rów-
nież pomagają pracownicy biblioteki. Dzięki nim można nauczyć 
się korzystania z komunikatorów takich ja Skype, WhatsApp czy 
Messenger lub z portalu Facebook. Takie usługi dają możliwość 
łatwiejszego kontaktu z bliskimi, z którymi nie możemy zobaczyć 
się „na żywo”.

Korzystanie z tych usług jest bezpłatne. Aby dowiedzieć się więcej 
i umówić spotkanie w Bibliotece Głównej należy zadzwonić pod 
numer 32 47 310 77. Spotkania odbywają się indywidualnie. Za-
chęcamy do skorzystania z oferty.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

BIBLIOTEKA OFERUJE E-WSPARCIE

Seryjne morderstwa, szkielet sprzed lat 
ukryty w Parku Zdrojowym, i panieński 
wyjazd, podczas którego nic nie idzie tak, 
jak powinno. W sierpniu do księgarń trafia 
„Wesela nie będzie!” – powieść kryminalna, 
której akcja częściowo dzieje się w naszym 
mieście. – Pomysł, by osadzić akcję w Jastrzę-
biu-Zdroju był naturalnym następstwem tego, 
że bohaterkami powieści uczyniłam auten-
tyczne jastrzębianki. Ta powieść jest dedyko-
wana moim przyjaciółkom, które tu mieszkają, 
nie mogło zatem być inaczej – mówi autorka 
książki, Małgorzata Starosta. 

Choć główną bohaterkę, Edytę Prusko 
(znaną już z „Pruskich bab” tej autorki), po 
raz pierwszy spotykamy w Augustowie, 
w kryminale można odnaleźć miejsca zna-
ne wielu jastrzębianom – Książka w bardzo 
dużym stopniu oparta jest na prawdziwych 
wydarzeniach i dotyczy konkretnych, żyjących 
w Jastrzębiu osób. Nawet część imion nie zo-
stała zmieniona. Już sam tytuł książki wziął 
się od rzeczywistej sytuacji, która zainspiro-
wała mnie do stworzenia wątku obyczajo-
wego. Panieński wyjazd, od którego zaczyna 
się powieść, miał miejsce naprawdę. Również 
wątek kryminalny został zainspirowany fak-
tyczną historią, którą znaleźć można w ubie-
głorocznych doniesieniach medialnych. Na 
potrzeby powieści została ona, oczywiście, 
zinterpretowana. Wymyśliłam co prawda 
zdarzenia, które miały miejsce w latach 70-

tych w Jastrzębiu, ale sam motyw seryjnego 
zabójcy jest oparty na faktach – tłumaczy 
Małgorzata Starosta. Jak przyznaje, to 
właśnie rzeczywistość jest dla niej najbo-
gatszym źródłem inspiracji. – Ona jest nie-
wyczerpana. Nawet czytając gazety, jestem 
w stanie wyłuskać mnóstwo historii, które 
mogłyby stać się kanwą dla jakichś powieści. 
Rodzina Prusko, którą poznajemy już w mo-
jej wcześniejszej książce, „Pruskich babach”, 
jest w pewnej mierze odzwierciedleniem mo-
jej rodziny, a Krystyna Prusko stanowi alter 
ego mojej babci. Tych faktycznych odniesień 
jest mnóstwo. Zależy mi na tym, by czytelnik 
mógł od razu wkroczyć w ten świat, zidenty-
fikować się z postaciami – podkreśla Mał-
gorzata Starosta.

Świat ten bez wątpienia pokochają wszy-
scy miłośnicy kryminału. „Wesela nie bę-
dzie!” pełne jest bowiem odniesień do ta-
kich klasyków, jak powieści Agathy Christie 
czy Joanny Chmielewskiej, ale także twór-
czości bardziej współczesnych autorów, 
jak choćby Marek Krajewski. – Kryminał to 
mój ulubiony gatunek. Przede wszystkim je-
stem wielką fanką Agathy Christie i literatury 
detektywistycznej, a jako czytelniczkę kome-
dii kryminalnych ukształtowała mnie Joanna 
Chmielewska, której pierwszą książkę otrzy-
małam w wieku trzynastu lat. Jako pisarkę 
najbardziej interesuje mnie warstwa obycza-
jowa, psychologiczna – to w jaki sposób po-

znajemy osoby rozgrywającego się dramatu. 
Zawsze staram się od tego wyjść i pokazać, 
kim jest człowiek, który popełnia zbrodnię 
– konkluduje autorka. Powieść „Wesela nie 
będzie! ” objęta jest honorowym patrona-
tem Prezydent Miasta Anny Hetman.

tekst: Barbara Englender

ZBRODNIA W NASZYM MIEŚCIE
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Rodzinne Ogrody Działkowe przyciągają 
wiele osób spragnionych wytchnienia wśród 
zieleni. Mieszkańcy chętnie z nich korzystają, 
szczególnie w okresie wakacyjnym. 

Najbardziej kolorowe są w lipcu i sierpniu. 
Oprócz celów rekreacyjnych, realizowaniu 
zainteresowań, służą prowadzeniu upraw 
ogrodniczych, podnoszą także standard 
ekologiczny otoczenia. W Jastrzębiu-Zdro-
ju ogrody działkowe rozciągają się na łącz-
nej powierzchni ponad 110 ha.

Z aparatem fotograficznym odwiedziliśmy 
jastrzębski „Słonecznik”. Na szczególną 
uwagę zasługuje działka numer 9, która 
należy do Państwa Wiora. Ogródek przy-
ciąga wzrok nie tylko przez wyjątkowo 
kwitnące kwiaty, ale również drewniane 
figurki, które są oryginalnym pomysłem 
na zagospodarowanie przestrzeni. Henryk 
Wiora wykonuje je z zamiłowania.

– Na działce spędzamy z żoną całe lato. 
Prowadzimy ją od 15 lat, tutaj czujemy się 
jak na wsi. Nie tylko my korzystamy z tej 
przestrzeni, przychodzą nasze dzieci i wnu-
ki. Działkę polecam każdemu, szczególnie 
w tym niepewnym czasie. Po co wyjeżdżać 
gdzieś daleko, skoro można wspaniale wy-
poczywać tutaj – mówi działkowicz.

Nieco inny charakter działki ukazuje ogród 
o numerze 147. Jan Baron stawia przede 
wszystkim na ekologię. Mężczyzna na 
swojej posesji sadzi wiele ziół oraz wa-
rzyw. Znajdziemy tam również hotel dla 
owadów oraz półdziuplak dla ptaków. 

Ogrody działkowe są wyjątkowym miej-
scem na realizację swoich pasji – świet-
nym przykładem jest rodzina państwa 
Wróblewskich, która na posesji prowadzi 
małą hodowlę gołębi.

– Tutaj spędzamy wszystkie słoneczne dni, 
działkę prowadzimy od ponad 10 lat. Jak naj-
bardziej, wszystkich zachęcam do posiadania 
własnej. Utrzymanie ogródka w dobrym stanie 
wymaga wiele pracy, ale ten wysiłek przynosi 
samą radość – konkluduje małżeństwo.

Zaangażowani działkowicze, którzy szcze-
gólnie poświęcają się pracy na swojej po-
sesji mogą liczyć na wsparcie finansowe.

– Zarządy ROD mogą ubiegać się o granty 
ze strony Urzędu Miasta. Ta współpraca jest 
zawsze bardzo owocna – podkreśla Lucyna 
Cyrek - Sekretarz Okręgowego Zarządu 
Śląskiego PZD i Przewodnicząca Delega-
tury w Rybniku.

tekst i fotografie: Wiktoria Knesz

WYPOCZYNEK I PASJA fot. Łukasz Parylak
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19 sierpnia obchodzimy Dzień Pomocy Humanitarnej. Data ta upa-
miętnia atak na budynek Canal Hotel w Bagdadzie w 2003 roku. 
Zginęły wtedy 22 osoby. Jednak nie tylko katastrofy, ataki i klęski są 
tym, co sprawia, że pomoc humanitarna jest stale potrzebna. Każ-
dego dnia na całym świecie żyją ludzie, którzy cierpią także dlatego, 
że państwo, w którym mieszkają, nie potrafi o nich zadbać.

Na szczęście nie brakuje ludzi dobrej woli – także w naszym mie-
ście. Jastrzębianka, Danuta Abalo, na misji spędziła prawie 2 lata. 
Wyjechała najpierw do Kenii, a następnie do Ugandy. Czy się bała? 
Bali się jej bliscy. – To naturalne, że boimy się tego, czego nie znamy – 
zauważa. W takiej decyzji pomaga otwartość na to, co inne. 

O formie pomocy zdecydowała jej profesja, fizjoterapia. – Myślę, że 
to nie był impuls, a raczej powolne dojrzewanie do decyzji. Często jeździ-
łam na spotkania grupy Świeckich Misjonarzy Kombonianów – mówi 
Danuta. Wyjechała tam, gdzie jej potrzebowano – czyli do wioski 
Matany, gdzie Kombonianie prowadzą szpital, w którym nie było 

dotychczas fizjoterapeuty. To mała wioska na północy Ugandy, 
położona daleko od stolicy kraju. Zamieszkuje ją pasterskie plemię 
Karimojong. Ze względu na trudne warunki pogodowe i częste su-
sze ludzie często cierpią głód. Szkoły są płatne, a dostęp do opieki 
zdrowotnej utrudniony, stąd wsparcie w postaci prowadzonego 
przez misjonarzy szpitala. Na koncie mają też inne formy pomocy: 
aktywizacja lokalnej społeczności, programy dla kobiet, uzdolnionej 
młodzieży, wydawanie posiłków w przedszkolu. – W domu dzieci nie 
zawsze mogły liczyć na coś do jedzenia – wspomina.

– Mój dzień na misji spędzałam prawie w całości w szpitalu, oprócz 
przerwy na obiad. W weekendy starałam się angażować w parafii. Do-
świadczenie misji pokazało mi, że świat jest bogaty w różnych ludzi, 
kultury, miejsca. To jest niezwykłe jak nasza różnorodność jest piękna 
– podkreśla Danuta. Tak samo jak chęć niesienia pomocy innym.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk 
fotografie: archiwum Danuty Abalo

JASTRZĘBIANKA W UGANDZIE

Już 13 września w naszym mieście od-
będzie się trzecia edycja DogTrekking 
TropDoGrzybka. DogTrekking to przede 
wszystkim dobra zabawa oraz aktywna 
forma spędzenia czasu ze swoim psem, 
a także możliwość zawarcia wielu no-
wych znajomości z innymi miłośnikami 
czworonogów. Do wyboru są dwie trasy: 
5- i 10-kilometrowa, obie prowadzą przez 
malowniczy las - Kyndra. By uczestniczyć 
w zabawie, należy wysłać zgłoszenie na 
adres treserpsow@tropdogrzybka.pl, za-
łączając dowód wpłaty 20 złotych wpiso-
wego na rzecz jastrzębskiego schroniska 
dla bezdomnych zwierząt (w tytule prze-

lewu należy wpisać „Darowizna - Dog-
Trekking TropDoGrzybka2020”). Później 
wystarczy już tylko zabrać ze sobą psa 
i ruszyć w trasę. 

– Po raz kolejny gorąco zachęcam do wzię-
cia udziału w wydarzeniu. Wspiera nas wie-
le lokalnych firm, dlatego zarówno pakiety 
startowe, jak i nagrody główne będą bardzo 
atrakcyjne. Cała kwota przekazana przez 
uczestników trafia na konto jastrzębskiego 
schroniska dla zwierząt, więc nie tylko dobrze 
się bawimy, ale co najważniejsze pomagamy. 
Idea akcji pozostaje taka sama, lecz oczywi-
ście zmienią się trasy biegu. Nie zabraknie też 

niespodzianek, ale o nich wszyscy dowiedzą 
się dopiero 13 września – obiecuje Rafał 
Grzybek, organizator wydarzenia.

Każdy z zapisanych uczestników otrzyma 
pakiet startowy, w skład którego wejdzie 
między innymi mapa. Warunkiem zali-
czenia dogtrekkingu jest zameldowanie 
się we wszystkich wyznaczonych punk-
tach kontrolnych. W trasę należy zabrać 
też telefon komórkowy, miskę i wodę dla 
psa. Wszystkie szczegóły na temat zasad 
uczestnictwa w imprezie znajdują się na 
facebookowym profilu organizatora.

tekst: Wiktoria Knesz

ZABIERZ PSA I… W DROGĘ!
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LISTA PROJEKTÓW ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021

LP NAZWA ZADANIA LOKALIZACJA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
ZWERYFIKO-
WANY KOSZT 

SZACUNKOWY
OSIEDLE 1000-LECIA

1 Zakup sprzętu do 
Biblioteki

Filia Biblioteki na osiedlu 
1000-lecia

Zakup rzutnika oraz ekranu i stojaka dla filii biblioteki. Do biblioteki przychodzą dzieci ze szkoły oraz przedszkoli. Za pomo-
cą rzutnika są wyświetlane m.in. filmiki naukowe dla całej dzielnicy. 8 000,00 zł

OSIEDLE ARKI BOŻKA

2 TYROLKA
Osiedle Arki Bożka, działka 
ewidencyjna 176/25 (okoli-
ce siłowni pod chmurką). 

Zjazd linowy typu Tyrolka wraz z siedziskiem o długości około 25m. Tyrolka wykonana z metalu, z przeznaczeniem dla 
dzieci i młodzieży. Dla bezpieczeństwa i wymogów formalnych Tyrolka atestowana wraz z miękkim podłożem stosowa-
nym jak na placach zabaw.

89 376,00 zł

OSIEDLE BARBARY

3 Książka plus
MBP Filia nr 4 ul. Turystycz-
na 12 / MBP Filia nr 5 ul. 
Jasna 1a

W codziennej pracy MBP w Jastrzębiu-Zdroju, Filii nr 4 oraz Filii nr 5 mających swoje siedziby na Osiedlu „Barbary”, ele-
mentem wpływającym pozytywnie na rozwój młodych mieszkańców osiedla, będzie łatwiejsza dostępność książek 
w nietypowych formach (np. książki: kontrastowe, sensoryczne, manipulacyjne, książki-zabawki), stymulujących rozwój 
wszystkich zmysłów. Elementem uatrakcyjniającym czas wolny dzieci z naszego osiedla będą również książki ze znanymi 
i lubianymi przez nie postaciami z bajek telewizyjnych i animacji. Bardzo korzystne będzie również powiększenie księgo-
zbioru o lektury szkolne, co z kolei przyczyni się do ich większej dostępności na naszym osiedlu. Naturalnymi sposobami 
funkcjonowania dzieci i młodzieży są gry i zabawy, stąd też wniosek o konieczności zakupu gier logicznych, edukacyj-
nych oraz wielkoformatowych. Argumentem za będzie ich ogromna przydatność w procesie nabywania przez młodszych 
mieszkańców osiedla wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim integracja wewnątrzosiedlowa. Wśród osób korzystają-
cych z usług Bibliotek, zarówno Filii nr 4 jaki i Filii nr 5, są dorośli mieszkańcy osiedla - stąd też uwzględniono we wniosku 
zakup zbiorów dla tej grupy odbiorców.

19 658,00 zł

4 Bezpieczne boisko - za-
budowa piłkochwytów

Szkoła Podstawowa nr 12, 
ul. Szkolna 7 Zabudowa piłkochwytów na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki przy ulicy Szkolnej 7. 65 000,00 zł

5 Bezpieczne boisko - za-
budowa monitoringu

Szkoła Podstawowa nr 12, 
ul. Szkolna 7 Zabudowa monitoringu na boisku przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki przy ulicy Szkolnej 7. 15 000,00 zł

6

Przestrzeń przyjazna 
mieszkańcom - zabu-
dowa strefy / kącika 
relaksacyjno-odpo-

czynkowego

Szkoła Podstawowa nr 12, 
ul. Szkolna 7

Przestrzeń przyjazna mieszkańcom-zabudowa zewnętrznej strefy / kącika relaksacyjno-odpoczynkowego przy Szkole 
Podstawowej nr 12 im. Jerzego Kukuczki przy ulicy Szkolnej 7. 20 000,00 zł

OSIEDLE BOGOCZOWIEC

7
Remont słupów oświe-
tlenia ulicznego - Boża 

Góra Prawa
 Ulica Boża Góra Prawa Remont słupów betonowych - wymiana na stalowo-ocynkowane oraz wymiana opraw na LED. 48 726,00 zł

OSIEDLE CHROBREGO

8 Naprawa oświetlenia 
ulicznego Teren Osiedla Chrobrego Wymiana skorodowanych słupów betonowych oświetleniowych. Zakres prac niezbędnych określi osoba odpowiedzialna 

za stan techniczny ewentualnie wnioskodawca może wziąć udział w określeniu zakresu prac z głosem doradczym. 79 694,00 zł

OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE

9 Budowa Oświetlenia
Odcinek ul. Ks. J. Twardow-
skiego w rejonie nr. 30a 
do 30c

Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Ks. J. Twardowskiego na zasadzie zaprojektuj-wykonaj „Kompleksowo projekt 
i wykonanie”. Zadanie dotyczy projektu i zabudowy nowych słupów oświetleniowych. 30 000,00 zł

10
Zakup tablic informa-
cyjnych o dojeździe do 

posesji

Skrzyżowanie ul. Gał-
czyńskiego-Leśmiana, 
Ks.J.Twardowskiego-Rów-
noległa oraz Twardowskiego 
i jej odnogi

Zakup i zabudowa 6 tablic informujących o dojeździe do posesji. 1.ul. Leśmiana- skrzyżowanie ul. Gałczyńskiego 48- Le-
śmiana 2. ul. Leśmiana- skrzyżowanie ul. Gałczyńskiego-Leśmiana 2. 3. Równoległa Skrzyżowanie ul. Ks. J. Twardow-
skiego-Równoległa 39. 4. ul. Równoległa- skrzyżowanie ul. Ks. J. Twardowskiego 1- Równoległa 5. ul.Twardowskiego- 
odnoga ul. Twardowskiego w rejonie nr 30A. 6. ul. Ks. J. Twardowskiego- odnoga ul. Ks. J. Twardowskiego w rejonie nr 62.

3 000,00 zł

11 Zakup zestawów 
komputerowych

Pracownia komputerowa 
w Szkole Podstawowej nr 1 
ul. Pszczyńska 125 a

Realizacja projektu stanowić będzie odpowiedź na wyzwanie związane z potrzebą zwiększenia aktywności dzieci i miesz-
kańców naszego osiedla w zakresie kompetencji cyfrowych. Nowoczesna Pracownia Komputerowa ma stać się miejscem 
organizacji zajęć warsztatowych i otwartych (dla uczniów, rodziców, dziadków, seniorów, koła gospodyń, strażaków), 
a nauczycielom umożliwi wejście w rolę przewodnika i organizatora procesu uczenia się. Odpowiednie wyposażenie pra-
cowni pozwoli na zintegrowanie lokalnego środowiska i stworzy możliwość do organizowania ciekawych zajęć dla se-
niorów. Przewidujemy zakup sprzętu komputerowego na 12 stanowisk. Użytkownikami tak utworzonego miejsca będą: 
-uczniowie SP nr 1 -przedszkolaki z PP nr 7 - mieszkańcy dzielnicy (w tym seniorzy) - lokalni aktywiści, -koło gospodyń 
wiejskich, -strażacy.

78 380,00 zł

OSIEDLE GWARKÓW

12

Asymetria książki - 
zakup nowości wydaw-

niczych do Miejskiej 
Biblioteki Publicznej 
w Jastrzębiu-Zdroju

Miejska Biblioteka Publicz-
na, ul. Wielkopolska 1a

Asymetria książki to pomysł na poszerzenie księgozbioru Wypożyczalni Literatury dla Dzieci i Wypożyczalni Literatury 
dla Dorosłych o wartościowe, nagradzane i nietypowe formy literatury. Projekt zakłada zakup odmiennych typów form 
książki, np. interaktywnej, artystycznej i w nowoczesnej formie audiobooka. Planuje się zakup m.in. komiksów, książek 
w formie pop-up, artbooków i audiobooków. Planowany zakup wzbogaci księgozbiór MBP i pozwoli na promocję niety-
powych form animacji kulturalnej, czytelniczej i promocji literatury w środowisku lokalnym. Proponowany typ literatury 
cieszy się popularnością wśród mieszkańców miasta i zachęca do sięgnięcia po książkę i kontakt ze słowem pisanym.

15 000,00 zł

13
Trampoliny naziemne 

przy placu zabaw w ja-
rze południowym

15/27 działka obok placu 
zabaw i boiska do piłki 
plażowej

Zakup i montaż trampolin naziemnych przy placu zabaw oraz przy boisku do piłki plażowej w Jarze Południowym 70 000,00 zł

14

GWARKOWO imprezowo 
- zakup wyposażenia 
na potrzeby realizacji 

lokalnych działań arty-
stycznych, społecznych, 

festynów, konkursów 
organizowanych przez 

Zarząd Osiedla Gwarków

Sprzęt przechowywany 
będzie w siedzibie Zarządu 
Osiedla, ul. Wielkopolska 13

Zakup urządzeń do organizowania imprez plenerowych. Organizujemy coraz więcej imprez, coraz więcej mieszkańców 
w nich uczestniczy. W ramach projektu chcemy zakupić namiotu plenerowego 3m/3m oraz 30 leżaków, 6 puf. Dodatkowo 
planujemy zakupić 4 stoliki dla dzieci plus 4 krzesła do każdego stolika. Podczas organizowania np. Targów Różności 
zwłaszcza zimą przygotowujemy dla mieszkańców herbatę, kawę. W ramach projektu chcemy zakupić dwa termosy/
warniki oraz zestaw jednorazowych kubków – jeden na kawę drugi na herbatę. Dodatkowo w ramach projektu planujemy 
zakupić zestawy do robienia tatuaży dla dzieci, sprzęt sportowy np. pachołki, klocki xxl, chusty animacyjne, hula hopy, 
piłki. Doposażyć także chcemy się o artykuły papiernicze i dekoracyjne: kredki, bibuły, kleje, brokaty. Artykuły te wyko-
rzystujemy podczas imprez na stoiskach manualnych, które cieszą się dużym zainteresowaniem zwłaszcza wśród dzieci.

15 000,00 zł

OSIEDLE MORCINKA

15

Rozbudowa placu 
sprawnościowego przy 

ul. Katowickiej o do-
datkowe trampoliny 

ziemne

Teren działki nr 450/5. Ulica 
Katowicka. 

W poprzedniej edycji BO, projekt zakładał posadowienie 8 trampolin ziemnych będącymi urządzeniami rekreacyjno-
-sprawnościowymi jako uzupełnienie wyposażenia placów zabaw. Spotkało się to z ogromnym zadowoleniem miesz-
kańców. Jednakże po rozeznaniu na etapie projektowania okazało się, iż ze względu na obowiązujące przepisy, wymagany 
był chodnik z dojściem do miejsca posadowienia trampolin. Powyższe spowodowało mniejszą kwotę na posadowienie 
samych trampolin. Obecna realizacja projektu umożliwi rozbudowę placu zabaw przy ulicy Katowickiej. Główne zadania to 
zakup oraz montaż kolejnych 5 pojedynczych lub zestaw trampolin ziemnych wraz z małą architekturą w postaci ławek. 
Wyposażenie placu w taki sprzęt sprawi, że będą mogły z niego korzystać osoby w każdym wieku. 

72 134,00 zł

OSIEDLE PIONIERÓW

16
Zakup kompletów i pa-
rasoli biesiadnych oraz 

krzeseł składanych

Sprzęt przechowywany 
będzie w siedzibie SP nr 5 
przy ulicy Mazurskiej 6.

Zakup krzeseł składanych 100 sztuk, kompletów biesiadnych 20 kompletów, parasoli dużych biesiadnych 5 sztuk wraz ze 
stojakami oraz 3 sztuki namiotów festynowych w wymiarach 4m na 4m. 30 000,00 zł

OSIEDLE PRZYJAŹŃ

17
Zakup kompletów ła-

wek z krzesłami do sal 
lekcyjnych w ZSMS

Zespół Szkół Mistrzostwa 
Sportowego, ul. Piastów 15

Zakup 26 kompletów ławek (każda z dwoma krzesłami) dla uczniów i mieszkańców. Ławki i krzesełka z regulowaną wy-
sokością zainstalowane zostaną w sali lekcyjnej. 24 000,00 zł



18
Zakup oczyszczaczy 

powietrza do sal zajęć 
przedszkolnych 

Publiczne Przedszkole nr 3 Zakup 5 oczyszczaczy powietrza do sal zajęć, w których przebywają dzieci. 14 000,00 zł

19
Zakup ławek i urządzeń 
placu zabaw w ogrodzie 

przedszkolnym
Publiczne Przedszkole nr 3 Instalacja 3 ławek na terenie ogrodu przedszkola oraz 2 bujaków podwójnych dla dzieci uczęszczających do przedszkola. 18 000,00 zł

OSIEDLE STASZICA

20 Projekt: WYKONANIE 
I REMONT CHODNIKA

Wykonanie nowego chod-
nika na działce nr 375/10 
i remont istniejącego 
chodnika łączącego działkę 
nr 380 z działką nr 363

Celem zadania jest wykonanie 100 metrów nowego chodnika na działce nr 375/10 w miejscu „wydeptanej ścieżki” i po-
łączenie z istniejącym chodnikiem, który łączy działki nr 365 z działką nr 380. Chodnik też wymaga remontu od miejsca 
połączenia nowego chodnika do schodów znajdujących się na granicy działki nr 379 z działką nr 380.

88 560,00 zł

OSIEDLE TUWIMA

21 Doposażenie placu 
zabaw 8.1-1313/13 Przeprojektowanie oraz zaprojektowanie osiedlowego placu zabaw - przebudowa np. piaskownicy itp., likwidacja ławek, 

doposażenie w elementy dla dzieci. 41 603,00 zł

OSIEDLE ZDRÓJ

22
Zwiększenie bezpie-

czeństwa poprzez 
instalacje monitoringu 

1. Przejście dla pieszych 
obok przystanku Zdrojowa, 
2. ul.11 Listopada, okolice 
urzędu skarbowego w tym 
przystanek autobusowy, 
stacja miejskich rowerów, 
wjazd na osiedle, teren 
przed sklepem Polomarket

Zadanie polega na objęciu miejskim monitoringiem przejścia dla pieszych przy przystanku Zdrojowa. Jeśli wystarczy środ-
ków, zainstalowanie monitoringu także w okolicy Urzędu Skarbowego i sklepu Polomarket. Realizacja zadania wymaga 
podjęcia następujących działań: przygotowanie dokumentacji projektowej, na jej podstawie budowa łącza światłowodo-
wego, wpięcie do miejskiej sieci szerokopasmowej, zwiększenie liczby monitorów i osprzętu w punkcie monitorowanym 
przez straż miejską, zakup licencji oprogramowania, kamer i osprzętu. Uwaga wydziału merytorycznego: w ramach po-
siadanych środków możliwy do wykonania jest jeden punkt monitoringu za kwotę około 100 000,00 zł.

100 000,00 zł

23

Zmiana przestrzeni 
edukacyjnej w Szkole. 

Nowy kącik relaksu 
i ruchu na szkolnym 

korytarzu.

Zespół Szkół nr 5

Statystyki wykazują, że środowisko w którym uczą się nasze dzieci ma duży wpływ na wyniki w nauce. Dlatego chcemy 
stworzyć bezpieczny kąt relaksu oraz kąt ruchu. W szkole na korytarzach posiadamy jedynie 2 zestawy piłkarzyków, co 
na tak dużą ilość uczniów, stanowi problem, to zdecydowanie za mało. Chcemy dokupić takowe piłkarzyki, by większość 
uczniów mogła skorzystać z tej atrakcji na przerwie. Istnieje możliwość wykorzystania go np. na festyn osiedlowy. W ką-
ciku ruchowym powinny się znaleźć także pufy do siedzenia oraz stoliki. Do tego kącika chcemy zakupić gry planszowe, 
sprzęt typu xbox bądź playstation, by np. na świetlicy rozgrywać wirtualne mecze piłki nożnej. Można te strefę ocieplić 
dywanem bądź wykładziną tak, aby dzieci mogły zagrać równiez na podłodze. Do pożądanego efektu potrzebujemy regał 
na te gry i książki. Dodatkowo chcielibyśmy zapewnić dzieciom dostęp do wody i zakupić dystrybutor z wodą.

20 000,00 zł

OSIEDLE ZŁOTE ŁANY

24 Stworzenie terenu 
rekreacyjnego

Ul. Wiejska, teren naprzeciw 
„starego warzywniaka”

Stworzenie Rodzinnego Miejsca Rekreacji przy ulicy Wiejskiej w Jastrzębiu-Zdroju poprzez zagospodarowanie terenu: wy-
konanie projektu, przygotowanie nawierzchni, zakup i montaż ławeczek i nasadzeń. 42 955,00 zł

OSIEDLE ZOFIÓWKA

25
Remont (wymiana) 

ogrodzenia całego przy 
PP nr 16

Publiczne Przedszkole nr. 
16 im. Misia Uszatka, Ruchu 
Oporu 25

Całkowity remont-wymiana ogrodzenia przy przedszkolu. 69 187,00 zł

SOŁECTWO BORYNIA

26

Remont nawierzchni 
drogi na ul. Myśliwskiej 
od ul. Świerklańskiej do 

granic miasta (w ramach 
posiadanych środków)

Ulica Myśliwska Wymiana nawierzchni asfaltowej 129 363,00 zł

SOŁECTWO BZIE

27 Budowa oświetlenia ul. 
Kłosowej i Żyznej

Całość ul. Kłosowej oraz 
część ul. Żyznej od strony 
Kłosowej

Projekt i budowa oświetlenia ulicy Kłosowej na całej długości oraz ulicy Żyznej na odcinku od strony Kłosowej do wyczer-
pania środków. 234 044,00 zł

SOŁECTWO MOSZCZENICA

28 Dokończenie oświetle-
nia ulicy Ruptawska

Pas drogowy wzdłuż ulicy 
Ruptawskiej

Projekt dotyczy oświetlenia ulicy Ruptawskiej – 4 słupy oświetleniowe + 4 lampy od strony ulicy Wyzwolenia. Przypuszczalny 
koszt zadania to około 20 000 zł. Montaż słupów oświetleniowych po stronie lewej od ulicy Wyzwolenia tzn. nie po stronie 
terenów PKP. Dodatkowo realizacja postulowanego zadania pozwoli kompleksowo przedłużyć oświetlenie skrzyżowania ulicy 
Ruptawskiej z ulicą Wyzwolenia jako konsekwencje realizacji zdania inwestycyjnego, przebudowa ulicy Wyzwolenia, w którym 
założono/przewidziano 3 punkty świetlne. Uwaga wydziału merytorycznego: realizacja możliwa wyłącznie na odcinku od 
ulicy Wyzwolenia do posesji nr 7 (4 lampy). Pozostała część drogi biegnie po terenie należącym po PKP.

30 000,00 zł

29
Remont drogi 11KDW 

wraz z montażem 
oświetlenia

Droga 11 KDW pomiędzy ul. 
Frysztacka 55 a 57 Zadanie dot. utwardzenia i wyasfaltowania drogi wraz z montażem oświetlenia. 100 000,00 zł

SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA

30
Droga - turystyczne 
przejście graniczne 

Ruptawa

Odnoga ulicy Żwirki i Wigury, 
od posesji nr 55 do nr 47c 
i dalej

Zadanie dotyczy dokończenia odcinka drogi, około 250m2, polegającego na ułożeniu asfaltu tuż pod turystycznym przej-
ściem granicznym na wysokości posesji nr 55 oraz wymiany starej nawierzchni na całym odcinku ww. drogi. Dodatkowo 
oznaczenie drogowe o zakazie wjazdu samochodów poza dojazdem do posejsi oraz ograniczenie prędkości do 15km/h 
(droga osiedlowa). Uwaga wydziału merytorycznego: realizacja do wysokości posiadanych środków.

215 543,00 zł

SOŁECTWO SKRZECZKOWICE

31

Remont nawierzchni 
drogi na ul. Myśliwskiej 
od ul. Świerklańskiej do 

granic miasta (w ramach 
posiadanych środków)

Ulica Myśliwska Wymiana nawierzchni asfaltowej. 70 345,00 zł

SOŁECTWO SZEROKA

32 Remont chodnika
Ulica Rybnicka od nr 146 
w stronę ronda im. Wł. 
Ostaszewskiego

Remont chodnika wykonanego z kostki betonowej na ulicy Rybnickiej od nr 146 w stronę ronda im. Wł. Ostaszewskiego. 28 000,00 zł

33
Remont chodnika ul. 

Powstańców Śl. od Nr. 
52 w stronę wiaduktu

Ulica Powstańców Śl. od nr 
52 w stronę wiaduktu

Remont chodnika wykonanego z kostki betonowej na ul. Powstańców Śl. od nr 52 w stronę wiaduktu do wyczerpania 
środków. 50 000,00 zł

34
„Nowa książka dla 

każdego, dla małego 
i dużego”

Miejska Biblioteka Publiczna 
Filia nr 10, ul. Reja 6

„Nowa książka dla każdego, dla małego i dużego” - zakup nowych książek dla MBP Filia nr 10 w Szerokiej. Głównym celem 
jest wzmocnienie aktywności czytelniczej poprzez wzbogacenie księgozbioru. Mieszkańcy sołectwa będą współuczestni-
czyć w wyborze nowości książkowych poprzez zgłaszanie dezyderatów. Biblioteka będzie tworzyć listy zamówień, powia-
damiać o ich dostępności pocztą elektroniczną, telefonicznie, rezerować ksiażki w systemie Prolib. Książki będą wpisane 
do księgi inwentarzowej MBP Filia nr 10 ul. Reja 6.

5 331,00 zł

35

Zakup i montaż 
piaskownicy oraz zakup 
ławki do przechowywa-
nia zabawekdla PP nr 13

Przedszkole Publiczne nr 13 
ul. Gagarina 118

Zakup i montaż piaskownicy oraz zakup ławki do przechowywania zabawek zgodnie z projektem wykonanym w 2015 r. 
na terenie PP nr 13 na ul. Gagarina 118. 10 000,00 zł

36

Zagospodarowanie 
terenu wokół budynku 

„starej szkoły” SP 18 ul. 
Fredry 20

Teren wokół budynku „starej 
szkoły” SP 18 ul. Fredry 20

Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku „starej szkoły” SP 18 ul. Fredry 20 do wysokości zaplanowanych 
środków - 60 000 zł. Załącznik koncepcja zagospodarowania terenu. 60 000,00 zł



ZDĄŻYĆ Z PRZYGOTOWANIEM

KORONAWIRUS STORPEDOWAŁ PLAN TRENINGÓW

Przed trenerem Pawłem Ścieburą i jego zawodnikami stoi trud-
ne zadanie. Wydłużony sezon spowodował, że czasu na przygo-
towania do kolejnego będzie wyjątkowo mało.

22 sierpnia GKS Jastrzębie zmierzy się na wyjeździe ze Stomilem 
Olsztyn w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. Rozgrywki Fortuna 
I Ligi rozpoczną się już kilka dni później - 29 sierpnia. Pierwszym 
ligowym rywalem GKS-u będzie Arka Gdynia. Ze względu na wła-
śnie rozpoczętą budowę systemu podgrzewania i nawadniania 
murawy, pierwsze sześć spotkań, w których GKS miał być gospo-
darzem zostanie rozegranych na wyjeździe lub zostaną przełożo-
ne na inny termin.

Na budowę systemu podgrzewania i nawadniania murawy Sta-
dionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą miasto Ja-
strzębie-Zdrój wygospodarowało niemal 2 miliony złotych.

W drużynie doszło do pierwszych zmian personalnych. Dotych-
czasowy kapitan, Kamil Szymura, zasili szeregi GKS-u Tychy – 
Jestem dumny, że przez tyle lat mogłem reprezentować ten klub. 
Nie zawsze wszystko wychodziło, ale serducho i charakter zawsze 
zostawiałem na murawie – napisał w mediach społecznościo-
wych. Zwrócił się również do sympatyków GKS-u – Oczywiście 
ogromne podziękowania dla kibiców, że zawsze są z tą drużyną na 
dobre i na złe.

Z klubem pożegnali się również Damian Tront, Bartosz Jaroszek, 
Dawid Gojny oraz Petr Galuszka.

W najbliższych dwóch sezonach zawodnikiem GKS-u Jastrzębie 
będzie 26-letni środkowy obrońca Michał Rutkowski. Mierzący 

niemal 190 cm wzrostu defensor w minionym sezonie występo-
wał w II-ligowej Bytovii Bytów. To nie jedyny transfer z tego klubu. 
Szeregi GieKSy zasilił również 32-letni pomocnik Daniel Feruga. 
Do drużyny Pawła Ściebury dołączył także Daniel Rumin, 23-letni 
napastnik ze Skry Częstochowa.

tekst i fotografia: Łukasz Parylak

JKH GKS Jastrzębie był zmuszony wycofać 
się z Turnieju o Puchar RT Torax w Porubie. 
Decyzja o powrocie do wspólnych treningów 
zostanie podjęta po ponownych testach.

– Niestety, nie mamy dobrych wieści. Grupa 
naszych hokeistów oraz przedstawicieli szta-
bu szkoleniowego wykazała pozytywny wynik 
testów (…) Wszystkie te osoby poddały się izo-
lacji, spełniając wytyczne Sanepidu, z którym 
utrzymują stały kontakt – czytamy na ofi-
cjalnej stronie internetowej JKH.

Jednocześnie zarząd JKH GKS Jastrzębie 
zapewnia, iż u żadnego z zawodników 
i trenerów naszego klubu nie występują 
poważne objawy zarażenia, a wszystkie 
poddane testom osoby czują się dobrze.  
– Podkreślamy, iż nasz klub zachowuje 
wszelkie zabezpieczenia sanitarne, które za-
lecane są przez stosowne instytucje – piszą 
przedstawiciele klubu.

Od 14 sierpnia trwa kolejna seria weryfi-
kacyjnych testów.

– Jeżeli badania wypadną pomyślnie, wów-
czas w przyszłym tygodniu zawodnicy 
i trenerzy zostaną poddani ostatecznej we-
ryfikacji, która - w przypadku powtórnie ne-
gatywnych wyników - pozwoli na powrót JKH 
GKS Jastrzębie do treningów na lodzie. Przy-
pomnijmy, że sezon rusza już 11 września, 
a nasz zespół miał możliwość jak dotychczas 
rozegrania zaledwie jednego spotkania spa-
ringowego – zauważa klub.

tekst i fotografie: JKH GKS Jastrzębie
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JASTRZĘBSKI WĘGIEL RZĄDZI NA PIASKU!
Po raz pierwszy w historii siatkarze PlusLigi 
sprawdzili swoje siły na piasku, w ramach 
PreZero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki. 
W pierwszej jej odsłonie nasz zespół nie 
miał sobie równych i po znakomitej grze 
zwyciężył w całych zawodach!

Główną ideą stworzenia Ligi Letniej w Pił-
ce Siatkowej Mężczyzn był szybszy powrót 
ligowej siatkówki, przypomnienie o niej ki-
bicom. Z tego powodu już wcześniej zdecy-
dowano się przyspieszyć start wszystkich 
rozgrywek pod egidą PLS, a dodatkowo ten 
start promować już od lipca, poprzez turniej 
rozgrywany na piasku.

Grand Prix PLS była rozgrywana na pia-
sku, a na boisku drużyny liczyły po 4 osoby 

(skład od 4 do 8). Zasady gry obowiązywały 
identyczne jak w siatkówce halowej (z tym, 
że każda z 4 osób mogła atakować). Spo-
tkania toczyły do dwóch wygranych partii. 
Ewentualna trzecia partia była tie-bre-
akiem rozgrywanym do 15 punktów. Go-
spodarzami trzech turniejów były: Kraków 
oraz Warszawa, natomiast runda finałowa 
odbyła się w Gdańsku.

W ćwierćfinale w Gdańsku – zgodnie z tur-
niejową drabinką – na drodze naszych 
siatkarzy najpierw stanęła Asseco Resovia 
Rzeszów. Zespół z Podkarpacia postawił 
wysokie wymagania naszej drużynie i do 
wyłonienia tej konfrontacji potrzebny był 
tie-break. Na szczęście w decydującej czę-

ści meczu swoją wyższość udowodnili nasi 
siatkarze. Podobny przebieg miała również 
półfinałowa batalia z GKS-em Katowice. 
W tym jednak przypadku nerwów po na-
szej stronie było trochę mniej, a wszystko 
za sprawą znakomitego otwarcia tie-bre-
ak’a bilansem 7:0. Po takiej świetnej serii 
nasz rywal nie był już w stanie dotrzymać 
kroku naszej ekipie. Ostatecznie nasz ze-
spól wygrał 15:6 i awansował do finału 
Letniej Grand Prix. W nim po kapitalnym 
pojedynku nasza drużyna zwyciężyła z PGE 
Skrą Bełchatów 2:0 i tym samym sięgnę-
ła po pierwszy, historyczny tytuł w Letniej 
Grand Prix.

tekst: Jastrzębski Węgiel 
fotografia: Marcin Fejkiel/Jastrzębski Węgiel

KRĘĆ KILOMETRY DLA JASTRZĘBIA!
Ponad 1,2 mln kilometrów „nakręcili” rowerzyści z całej Polski pod-
czas ubiegłorocznej edycji rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy 
Polski. Już we wrześniu nasze miasto znajdzie się w gronie prawie 
40 miejscowości, które ponownie zawalczą o trofeum.

– To zabawa, która na fali wciąż rosnącej popularności turystyki rowe-
rowej pozwala skutecznie propagować zdrowy styl życia. Ruch jako ak-
tywna forma spędzania wolnego czasu to prezent, z którego ucieszy się 
nasze ciało i umysł – powiedziała Anna Hetman, prezydent miasta.

Co ważne, zliczane kilometry nie muszą być przejechane w obrę-
bie miasta, dlatego np. pokonanie całej pętli Żelaznego Szlaku Ro-
werowego przebiegającej częściowo w Czechach również zostanie 
zaliczone. Tak jak kilometry przejechane w każdym miejscu świata 
z dostępem do internetu.

Jak przyłączyć się do zabawy? Wystarczy pobrać na telefon aplikację 
„Rowerowa Stolica Polski” ze sklepu AppStore lub Google Play, 

a następnie z listy miejscowości wybrać Jastrzębie-Zdrój. W ramach 
jednego miasta można również tworzyć osobne grupy, które pozwa-
lają na toczenie rywalizacji np. między szkołami lub zakładami pracy.

– Zasady rywalizacji są proste - rowerzyści pobierają specjalnie stwo-
rzoną przez Bydgoszcz na potrzeby rywalizacji darmową aplikację, któ-
ra rejestruje trasy i ich długości. Uczestnik sam decyduje, dla którego 
z miast „kręci kilometry”. Akcja motywuje mieszkańców do zdrowej 
sportowej rywalizacji i wspólnej zabawy propagującej aktywny tryb 
życia – zachęcają organizatorzy.

Dzięki udziałowi w akcji, każde miasto otrzyma także tzw. „mapę cie-
pła”, która w sposób szczegółowy pokaże jakimi drogami, ścieżkami 
czy szlakami poruszali się uczestnicy rywalizacji. To z pewnością uła-
twi w przyszłości odpowiednie planowanie nowych ścieżek rowero-
wych czy małej infrastruktury rowerowej w mieście.

Udział w zabawie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny!
tekst: Łukasz Parylak
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