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Średnio co godzinę przejeżdża nim
64 rowerzystów. Oficjalnie możemy
cieszyć się jedną z najpiękniejszych
polskich tras – Żelaznym Szlakiem
Rowerowym, poprowadzonym
po dawnej linii kolejowej.
strona 9

Drodzy jastrzębianie,
większość z Was z pewnością widziała już mural, jaki pojawił się
przy ulicy Śląskiej. Jest to nie tylko ciekawy projekt artystyczny,
który ożywia przestrzeń naszego miasta, ale przede wszystkim
symbol, przypominający, że to właśnie tu, w Jastrzębiu-Zdroju, 40
lat temu pisaliśmy historię. Gorąco zachęcam do przypomnienia
sobie tamtych, jakże ważnych, dni i obejrzenia zdjęć wykonanych
przez Stanisława Sputo.
Choć ten numer „Jastrzębia” zaczynamy od małej wycieczki
w przeszłość, staramy się również odważnie spoglądać w przyszłość. Niedawno ruszyła przebudowa wiaduktu na Alejach. Stary
wiadukt przechodzi już do historii. W jego miejsce powstanie nowy,
a przed nim rondo turbinowe, które znacznie ułatwi komunikację
w mieście.
Mam również ogromną przyjemność, zaprosić Was na Żelazny
Szlak Rowerowy. Już dziś bije rekordy popularności! Bardzo się
cieszę, że ta najpiękniejsza tego typu trasa rowerowa w Polsce,
poprowadzona po dawnej linii kolejowej przypadła Wam do gustu.
Obecnie dostępna jest już 55-kilometrowa pętla, przebiegająca
przez teren pięciu gmin – w tym, oczywiście, Jastrzębie-Zdrój. Jeszcze przed oficjalnym otwarciem przez Żelazny Szlak Rowerowy
przejeżdżało średnio 64 rowerzystów na godzinę. W bieżącym numerze „Jastrzębia” znajdziecie mapę Żelaznego Szlaku. Gorąco zachęcam do zabrania jej ze sobą na jesienną wycieczkę rowerową.
I jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość – nasze miasto ostatecznie pożegnało się z kopciuchami w budynkach należących do
miasta. Ograniczenie niskiej emisji szczególnie leży nam na sercu.
Cieszę się, że stare piece węglowe poszły w niepamięć a ich miejsce zajęła chociażby ogniwa fotowoltaiczne.
Serdecznie polecam Wam lekturę gazety „Jastrząb” i życzę wszystkiego dobrego na najbliższe jesienne dni.
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HISTORIA
ZAMKNIĘTA NA KLISZY
Sierpień – miesiąc kojarzony głównie
z wakacyjną beztroską, wypoczynkiem
i wycieczkami – zmienił swoje oblicze
w 1980 roku. Stało się tak za sprawą
„kilku” odważnych ludzi, którzy sprawili
że w naszym kraju zrobiło się naprawdę
„gorąco” – nie od upałów, lecz dzięki idei,
która rozpaliła nadzieję w sercach milionów Polaków. Złośliwi, często w żartach
i z przekąsem, upatrują przyczyn społecznego poruszenia z 1980 roku w miłości do
mięsa – łącząc niepokoje, które pojawiły
się wśród pracowników największych zakładów tylko z podwyżką cen. Tymczasem
miały one o wiele głębsze podłoże. Wydawać by się mogło, że pojedyncze protesty,
które wybuchały cyklicznie od początku
lata 1980 roku, zostaną szybko przykryte
przez wewnętrzne porozumienia i rządową propagandę. Tymczasem wydarzenia,
które rozpoczęły się 14 sierpnia 1980
roku w Stoczni Gdańskiej, a następnie
w Jastrzębiu-Zdroju, stały się początkiem
przemiany, których impetu nie ostudził
nawet stan wojenny.
Miasto Jastrzębie-Zdrój, wyrosłe z małej
uzdrowiskowej miejscowości, choć młode
(w chwili strajków jeszcze „niepełnoletnie”) i zrzeszające ludzi z całej Polski, wytworzyło etos ciężkiej pracy i solidarności
międzyludzkiej. Nie dziwi więc fakt, że wydarzenia na Wybrzeżu nie umknęły uwadze jastrzębskich górników, którzy wiedzieli o gdańskich postulatach utworzenia
wolnych związków zawodowych. Wśród
wielu opowieści z tamtego okresu pojawia
się też charakterystyczny motyw wymiany
informacji za pośrednictwem węglowych
wagonów kolejowych. Stoczniowcy na
ich ścianach zostawiali informację z apelem i prośbą o przyłączenie się do strajku
i poparciu jego słusznej idei. O sytuacji na
Wybrzeżu debatowano w zakładach pracy,
sklepach oraz środkach komunikacji.

Mimo prób załagodzenia sytuacji poprzez
propozycję wyboru z każdego oddziału po
trzech przedstawicieli, kierownictwo kopalni nie osiągnęło upragnionego kompromisu. Górnicy sami wybrali swoją reprezentację, powołując Komitet Strajkowy na
czele którego stanął Stefan Pałka. Wieść
o strajku szybko rozniosła się wśród załóg
innych jastrzębskich kopalń oraz innych
zakładów pracy, czego efektem było przyłączenie się do protestów m.in. górników
z KWK „Borynia”. Owocem tych działań
było powołanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, którego przedstawiciele już 30 sierpnia udali się do Gdańska.
Ten sojusz ludzi pochodzących z dwóch
przeciwległych krańców Polski nie tylko
dodał otuchy wszystkim protestującym,
ale również uświadomił rządzącym, że
nie są w stanie zatrzymać zmian pustymi
obietnicami. Jastrzębscy górnicy nie pozostali osamotnieni w swych działaniach,
oprócz wsparcia ze strony innych grup
zawodowych pomocną dłoń wyciągnął
do nich Kościół w postaci księdza prałata
Bernarda Czerneckiego.
Do najważniejszych postulatów zawartych
w Porozumieniu Jastrzębskim możemy
zaliczyć: powołanie wolnych związków zawodowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa strajkującym górnikom, zwiększenie
kontroli związków zawodowych nad zakładową służbą zdrowia, wolne wszystkie
soboty i niedziele począwszy od 1 stycznia
1981 roku oraz dobrowolność pracy w dni
ustawowo wolne, zniesienie czterobrygadowego systemu pracy, przechodzenie

na emeryturę po przepracowaniu 25 lat
pod ziemią lub osiągnięciu wieku 50 lat,
zaliczenie pylicy do chorób zawodowych,
likwidację talonów na atrakcyjne towary oraz racjonalną gospodarkę zasobami
węgla. To, co dziś wydaje się oczywiste
i stanowi standard w wielu miejscach pracy, nie byłoby możliwe bez zdecydowanej
i nieugiętej postawy śląskich górników.
3 września 1980r. podpisano tzw. Porozumienie Jastrzębskie. Władze w obliczu zdecydowanego oporu i determinacji
strajkujących zgodziły się na wszystkie
ustępstwa wobec górników. Porozumienie
zawarte w Jastrzębiu-Zdroju było trzecim
podpisany po gdańskim i szczecińskim,
a postawa jastrzębskich górników wpłynęła na tempo negocjacji prowadzonych
w innych częściach kraju.
Czy pamięć o tych wydarzenia jest żywa
również dziś? Czy mieszkańcy Jastrzębia,
Śląska, a także całej Polski pamiętają o gorącym sierpniu 1980 roku? Podobnie jak
czterdzieści lat temu również dziś wciąż
żywe są ideały Solidarności. – Porozumienie
Jastrzębskie to nie tylko dokument, to historia
ludzi, którzy doprowadzili do jego powstania
oraz przyszłość ich dzieci oraz wnuków. Jeśli
ktoś myślał, że cele, które przyświecały tamtym zmianom są nam dziś niepotrzebne – był
w błędzie. Ostatnie wydarzenia związane
z pandemią koronawirusa pokazały, że potrafimy być solidarni nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach – zaznacza prezydent
Anna Hetman
tekst: Jacek Majewski
fotografie: Stanisław Sputo

Areną początku przemian w jastrzębskim
wykonaniu była kopalnia węgla kamiennego „Manifest Lipcowy” (obecnie kopalnia
„Zofiówka”). Strajk rozpoczął się podczas
nocnej zmiany 28 sierpnia. Żywa dyskusja górników kończących szychtę szybko
przerodziła się w ostrą wymianę zdań za
sprawą dyrektora zakładu, który w niezbyt
dyplomatyczny sposób wyraził swoją opinie o idei strajku oraz samych górnikach.
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TO PIERWSZY TAKI MURAL!
Wolne soboty, obniżenie wieku emerytalnego dla pracowników dołowych, wyrównanie płac... Na 16-metrowym muralu,
który z okazji 40. rocznicy Porozumienia
Jastrzębskiego powstał przy ulicy Śląskiej,
w prostej, graficznej formie odnaleźć można każdy z postulatów wypracowanych
w naszym mieście w 1980 roku. Grafikę,
którą zaprojektowała Ewa Podlodowska,
absolwentka wydziału artystycznego na
Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim,
zobaczyć mogą wszyscy przejeżdżający
przez centrum Jastrzębia-Zdroju.
– Zrobiłam projekt, który w minimalistyczny i symboliczny sposób pokazuje

wszystkie postulaty Porozumienia Jastrzębskiego. Chciałam je ukazać w formie mechanizmu. Zależało mi na tym, by
zmusić widza do refleksji nad tym wydarzeniem – tłumaczy autorka projektu,
Ewa Podlodowska. – Ten mural, choć
w pewien sposób nieoczywisty, jest bardzo wymowny. Każdy, kto zna historię naszego miasta, dostrzeże na nim mnóstwo
symboli wprost odnoszących się do treści Porozumienia Jastrzębskiego. Jestem
przekonana, że przypadnie on jastrzębianom do gustu i będzie przypominał o roli,
jaką nasi mieszkańcy odegrali w najnowszej historii Polski – podkreśla prezydent
Anna Hetman.

zwyciężczyni konkursu – Ewa Podlodowska

Mural wzbudził wiele pozytywnych komentarzy wśród mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, którzy jego powstawanie na
bieżąco komentowali w mediach społecznościowych. „Ekstra wyszło! Oby więcej
takich zdobień na naszych wielkich płytach,
dodają uroku!”, „Piękny !!! Chcemy więcej :) :) :)”,
„Trzeba go zobaczyć z bliska. Koncepcja ciekawa. Pięknie udokumentowane czterdziestolecie” – czytamy na Facebooku.
Projekt muralu został wyłoniony spośród
200 zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu. O jego wyborze zadecydowało jury
pod przewodnictwem prof. dr. hab. Adama
Pociechy z katowickiego ASP.

wyróżnienie: Jacek Zwolski

wyróżnienie: Joanna Żybul

wyróżnienie: Marcin Tybuś
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wyróżnienie: Dominika Płaszewska

wyróżnienie: Marek Głowacki

wyróżnienie: Rafał Roskowiński

– Natrafiłam w internecie informację o konkursie na mural w Jastrzębiu-Zdroju i postanowiłam w nim wystartować. Oczywiście, nie
było łatwo. Pierwsze projekty, które wykonałam, uznałam za zbyt dosłowne. Dlatego też
po tygodniu pracy postanowiłam podejść do
tematu z zupełnie innej strony. Jak się okazało,
to był strzał w dziesiątkę – opowiada Ewa
Podlodowska. Już samo stworzenie tego
projektu okazało się bardzo pracochłonne. – W przypadku tego muralu niezwykle
ważna jest treść. Jej opracowanie wymagało
ode mnie przestudiowania kilku książek, by
jak najlepiej zapoznać się z tematem. Najpierw stworzyłam szkic, a później grafikę na
komputerze – to dla mnie bardzo przyjemny
etap prac, gdy mogę zadbać o formę oraz
kolor poszczególnych elementów. W tym projekcie bardzo ważne są detale. Na przykład
cyfra zero w liczbie 40 nawiązuje kształtem
do kołowrotka, symbolizującego upływ czasu. W to koło wpisałam gest uścisku dłoni,
oznaczający porozumienie. Odczytanie tych
wszystkich symboli to zadanie dla widza –
podkreśla Ewa Podlodowska.
W konkursie na projekt muralu jury przyznało również wyróżnienia. Otrzymali je:
Jacek Zwolski, Rafał Roskowiński, Dominika Płaszewska, Joanna Żybul, Marcin Tybuś, Marcin Czaja, Michał Polaczek, Piotr
Topczyłko, Marek Głowacki i Rafał Herman.
tekst: Barbara Englender
fotografia: archiwum UM

wyróżnienie: Rafał Herman
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wyróżnienie: Marcin Czaja
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wyróżnienie: Michał Polaczek

zwycięski projekt muralu
autorstwa Ewy Podlodowskiej
znajdziesz na okładce

„KU WOLNOŚCI”
Aby pokazać, jakie były okoliczności wybuchu strajków w sierpniu 1980 roku, które
doprowadziły do podpisania Porozumienia
Jastrzębskiego, Miejski Ośrodek Kultury
przygotował film na temat tych wydarzeń. Jako pierwsze miały go okazję zobaczyć osoby, które 5 września uczestniczyły
w plenerowym koncercie Marcina Zmorzyńskiego i Tomasza Andrzejewskiego na OWN.
Właśnie wtedy wyświetlono przygotowaną
specjalnie na 40-lecie Porozumienia Jastrzębskiego produkcję „Ku wolności”.
O sytuacji w Polsce lat 70., przyczynach wybuchu strajków i ich przebiegu opowiadają
dyrektor MOK-u Janusz Jurczak, kierownik
Galerii Historii Miasta Marcin Boratyn oraz
dwóch strajkujących wówczas górników
– Czesław Kłosek i Witold Ferenc. Niewydolność gospodarki, wzrost cen żywności,
wprowadzenie czterobrygadowego systemu pracy, który oznaczał koniec wolnych

sobót i niedziel oraz puste półki w sklepach
– Nie podobało się to górnikom. Nie podobało się również to, jak są traktowani w swoich
zakładach pracy. I to były pierwsze niepokoje
w Jastrzębiu-Zdroju – wspomina w filmie dyrektor Janusz Jurczak.
O tym, jak wszystko się zaczęło 28 sierpnia 1980 r. na placu pod kopalnią Zofiówka
(ówczesny Manifest Lipcowy) opowiada
Czesław Kłosek. Nie tylko o wydarzeniach,
ale też o emocjach i nastrojach panujących
wówczas wśród górników, którzy zaczęli
się gromadzić by porozmawiać z dyrekcją.
Ta potraktowała zaniepokojonych pracowników bardzo arogancko. Właśnie to zachowanie sprawiło, że odmówili oni pracy
i wyłonili komitet strajkowy. – Pierwszy raz
zobaczyliśmy jak nas jest dużo. Przestaliśmy
się bać – wspomina w filmie Kłosek.
W filmie słyszymy też wypowiedź innego
ze strajkujących, Witolda Ferenca, który

opowiada o tym jak podle bywali traktowani górnicy przez swoich zwierzchników, co również przekładało się na poparcie strajków.
Skala protestów była ogromna. – W samym
Jastrzębiu strajkowało ponad 40 tysięcy ludzi
– mówi w filmie Marcin Boratyn z Galerii
Historii Miasta. Władza nie mogła dłużej
udawać, że nic się nie dzieje. 2 września
w końcu na kopalni pojawił się wicepremier
Aleksander Kopeć, aby negocjować z górnikami. Kiedy zgodził się na wolne soboty
i niedziele, zdecydowali się wrócić do pracy.
Nad ranem 3 września obie strony spotkały
się by podpisać Porozumienie.
Poza pokazem premierowym film wyemitowano też w telewizji TVT. Można go
zobaczyć również na stronie Miejskiego
Ośrodka Kultury.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

W ROCZNICĘ POROZUMIENIA
Złożenie kwiatów pod pomnikiem przy Zofiówce, Rodzinny
Rajd Rowerowy, koncert na OWN i w kinie Centrum. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju upamiętnili 40. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.
Choć z powodu pandemii obchodów tej ważnej rocznicy nie świętowano hucznie, miasto zadbało, by pamięć o Porozumieniu Jastrzębskim była w tym czasie obecna.
3 września, 40 lat po tym jak Komisja Rządowa podpisała ze strajkującymi górnikami Porozumienie Jastrzębskie, pod pomnikiem
koło kopalni Zofiówka kwiaty złożyły delegacje władz miasta –
prezydent Anna Hetman, przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda, a także górnicy, przedstawiciele Solidarności i lokalni politycy.
Na sportowo rocznicę Porozumienia Jastrzębskiego celebrowali rowerzyści. 4 września odbył się zorganizowany przez MOSiR

Rodzinny Rajd Rowerowy. Miejski Ośrodek Kultury przygotował
dla mieszkańców dwa koncerty. W sobotę 5 września na OWN-ie
zagrali i zaśpiewali Marcin Zmorzyński i Tomasz Andrzejewski. To
właśnie wtedy odbył się też premierowy pokaz filmu „Ku wolności”. Dzień później w sali kina „Centrum” wystąpił Sztywny Pal Azji.
W czasie obu koncertów mieszkańcy mieli okazję otrzymać limitowane pocztówki, wydane specjalnie z okazji czterdziestolecia
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego.
Na terenie miasta można było również zobaczyć wystawę plenerową z archiwalnymi zdjęciami wykonanymi przez Stanisława
Sputo, a na terenie Parku Zdrojowego – ekspozycję „Pierwszy
krok do wolności”, przygotowaną przez Galerię Historii Miasta.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
fotografia: Łukasz Parylak
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BUDOWA WIADUKTU RUSZYŁA!
Całkiem nowy wiadukt złożony z dwóch
części i rondo turbinowe na skrzyżowaniu alei
Piłsudskiego z ulicami Graniczną i Północną.
Te inwestycje właśnie się rozpoczęły.
O tym, jak będzie wyglądała budowa, a także w jaki sposób wytyczone zostają objazdy,
władze miasta przypomniały podczas konferencji prasowej.
– Rozpoczynamy właśnie dwie bardzo duże inwestycje, strategiczne dla Jastrzębia-Zdroju –
zarówno z punktu widzenia jego skomunikowania, jak i organizacji życia w mieście. Pierwsza
z nich to budowa nowego wiaduktu. To nie jest ani remont, ani modernizacja. Ten wiadukt
zostanie zbudowany od nowa. Druga inwestycja to budowa ronda na skrzyżowaniu alei Piłsudskiego, ulicy Granicznej i Północnej – podkreślała prezydent Anna Hetman.
Wykonawcą jest firma Eurovia, która prace nad oboma obiektami będzie wykonywała
równocześnie. – Pozwoli nam to skrócić czas, w którym mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. To rozwiązanie pozwala też wykonawcy na lepszą organizację pracy – tłumaczyła Anna Hetman.
Obecny wiadukt zostanie rozebrany do fundamentów. Nowy natomiast będzie składał się
z dwóch niezależnych części. Na każdej z nich powstaną dwa pasy jezdni, po których ruch
będzie odbywał się w jednym kierunku.
– Dzięki temu, gdyby z powodu jakiegoś zdarzenia trzeba było jedną z tych części zamknąć,
w bardzo prosty sposób możemy ustanowić na jednym z tych obiektów ruch dwukierunkowy –
wyjaśniała Maria Pilarska, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.
Podczas budowy zostanie zachowana tak zwana skrajnia kolejowa, dająca gwarancję, że
– w przypadku przywrócenia na tej trasie kolei – pociągi będą mogły przejeżdżać pod
nowymi wiaduktami. Wiadukt będzie przystosowany do ruchu pojazdów każdego typu –
również ciężarowych.
Obok wiaduktu powstanie 28-metrowe rondo – jedno z większych w Jastrzębiu-Zdroju. Połączy ono aleję Piłsudskiego z ulicami Graniczną i Północną. Co ciekawe, będzie miało ono
charakter ronda turbinowego.
– W Jastrzębiu-Zdroju nie mamy jeszcze ronda turbinowego, to będzie pierwsze takie rozwiązanie w naszym mieście. Czym się charakteryzuje? Jeśli wjedzie się na „zwykłe rondo”
można po nim krążyć w kółko. Natomiast w przypadku ronda turbinowego po wjeździe
z jednego kierunku nie będzie możliwości objechania ronda na okrągło. Po przejechaniu
dwóch zjazdów odpowiedni pas „wyrzuci” samochód i trzeba będzie z ronda zjechać.
Ronda turbinowe zapewniają płynniejszy ruch, co jest ważne przy jego dużym natężeniu.
Tego typu ronda są często stosowane – najbliżej można je znaleźć w Żorach – tłumaczyła
Maria Pilarska.
Na wszystkich drogach najazdowych będzie wykonana nowa nawierzchnia. Cały proces budowy, obejmujący obie inwestycje, ma zakończyć się po 680 dniach. Łączny koszt to ponad
18 milionów 300 tys. złotych. Co ważne, tylko połowa tej kwoty obciąży budżet miasta,
druga część zostanie pokryta przez Fundusz Dróg Samorządowych.
Od 26 sierpnia dotychczasowy wiadukt został całkowicie wyłączony z ruchu, a mieszkańcy
Jastrzębia-Zdroju muszą korzystać z objazdów.
– Wiadukt będzie zamknięty dla ruchu aż do zakończenia budowy. Organizację ruchu podzieliliśmy na dwa etapy. Pierwszy to zamknięcie fragmentu ulicy Północnej od prokuratury do alei
Piłsudskiego. W drugim etapie – którego terminu jeszcze nie podajemy – zamknięty będzie dojazd
od ulicy Granicznej, a otwarty zostanie przejazd ulicą Północną. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Początki są trudne, bo większość kierowców jeździ na pamięć, ale objazdy są
dobrze oznakowane – mówił I zastępca prezydenta, Roman Foksowicz.
Z objazdów będą musiały korzystać również miejskie autobusy, których przystanek przeniesiony zostanie przed skrzyżowanie alei Piłsudskiego z ulicą Katowicką. Sam rozkład
jazdy jednak nie ulegnie zmianie. Na ulicy Katowickiej – od łącznika z Północną do alei –
wprowadzony został zakaz parkowania. Będzie on bezwzględnie egzekwowany, gdyż auta
zaparkowane wzdłuż drogi uniemożliwią przejazd pojazdów komunikacji miejskiej.
tekst i fotografie: Barbara Englender
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MIASTO Z ZIELONĄ ENERGIĄ!
Od kilku lat Jastrzębie realizuje kolejne inwestycje, dzięki którym w naszym mieście jest coraz więcej zielonej energii. Ogniwa fotowoltaiczne
dostarczają już ciepło w budynkach
Kąpieliska „Zdrój”, pływalni „Laguna”
czy Domu Pomocy Społecznej przy
ulicy Kaszubskiej. Ogrzewają również
wiele szkół i przedszkoli – to między
innymi Zespół Szkół Mistrzostwa
Sportowego, Zespoły Szkół nr 5 i 6,
Szkoły Podstawowe nr 1, 14, i 17, Publiczne Przedszkola nr 10 i 7. W trakcie jest też montaż instalacji w Szkole
Podstawowej nr 18. Ogniwa w tych
budynkach dostarczają łącznie 335
megawatogodzin! To zyski w postaci
4554 niewyciętych drzew i redukcja
aż 177 ton CO2. Miasto w swoich
jednostkach oficjalnie pożegnało się
już z „kopciuchami”.
Stopniowe rezygnowanie z „tradycyjnych” źródeł energii jest powodowane nie tylko tym, że ich zasoby są
ograniczone. Problemem jest przede
wszystkim niszczenie środowiska
naturalnego. Podczas spalania paliw kopalnianych dochodzi do emisji
dużych ilości tlenku węgla i innych
substancji zanieczyszczających powietrze, a to szkodzi nam wszystkim.
Wiemy jak uciążliwy i szkodliwy dla
naszego zdrowia jest smog. Przez
choroby wywoływane zanieczyszczeniem powietrza co roku w Polsce
umiera kilkadziesiąt tysięcy osób.
Dzięki skutecznym staraniom o dofinansowanie z Unii Europejskiej
miasto inwestuje też w termomodernizację obiektów użyteczności publicznej. To również przekłada się na

zmniejszenie tak zwanej niskiej emisji, a co za tym idzie poprawia stan
środowiska w dłuższej perspektywie.
Jednak to niejedyne plusy – termomodernizacja to również mniejsze
zapotrzebowanie na energię cieplną,
a co za tym idzie, obniżenie kosztów
utrzymania. Poza szkołami w ostatnich latach termomodernizowane
były obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej i przychodni przy ulicy Komuny
Paryskiej oraz oddział Przedszkola nr
11 przy ulicy Niepodległości.
– Nie możemy udawać, że problem
zanieczyszczenia powietrza nas nie
dotyczy. Inwestowanie w zieloną energię to inwestowanie w zdrowie nasze
i naszych dzieci. Ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, a nawet termomodernizacja – to w dzisiejszych czasach
konieczność. Miasto pod tym względem
musi dawać przykład. – komentuje
prezydent miasta Anna Hetman.
Troska o środowisko to nie tylko inwestycje w budynki użyteczności
publicznej, ale też dotacje dla mieszkańców. Dzięki tym środkom mogą
oni wymienić stare kotły i zastąpić
je energooszczędnymi opalanymi
gazem, energią elektryczną lub biomasą. Dotacje można otrzymać też
na wspomniane już ogniwa fotowoltaiczne, urządzenia do wytwarzania
energii z powietrza czy na pompy
ciepła. Warto korzystać z każdej
możliwości zadbania o środowisko,
w szczególności zaś powietrze, którym wszyscy oddychamy.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik
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Prace nad przygotowaniem
strategii rozwoju miasta do
2030 roku zmierzają ku końcowi!

O PRZYSZŁOŚCI
MIASTA
ZDECYDUJĄ
MIESZKAŃCY
Od kilku miesięcy trwają prace nad Strategią Miasta Jastrzębie-Zdrój 2030. O tym, jakie będzie nasze miasto
za dziesięć lat, zdecydują mieszkańcy, naukowcy i fachowcy działający w obszarach społecznych, gospodarczych i ekologicznych.
W stworzeniu strategii pomogą rozmowy z mieszkańcami, ankiety, badania społeczne, warsztaty z ekspertami, konsultacje i analizy dokumentów.
– Problemy demograficzne, rosnące koszty życia, zdrowie
mieszkańców czy zmiany klimatu, to kwestie, które będziemy musieli rozstrzygnąć tworząc strategię rozwoju miasta.
Dla nas rzeczą najważniejszą jest poprawa jakości życia
mieszkańców. To będzie nasz cel nadrzędny – powiedziała
Anna Hetman, prezydent miasta.
Opinie o mieście jastrzębianie mogli w trakcie konsultacji telefonicznych wyrazić na przełomie czerwca i lipca.
Miasto przeprowadziło także dwa badania internetowe,
a teraz przyszedł czas na sondy uliczne. Ankieterów
spotkacie na ulicach miasta. Wystarczy odpowiedzieć na
trzy krótkie pytania. Badanie jest całkowicie anonimowe. A pracownicy mają przy sobie identyfikatory.
Sugestie, pomysły i opinie na temat rozwoju miasta
można przesyłać również mailowo na adres:
strategia@um.jastrzebie.pl
tekst: Izabela Grela

PODZIEMIA
DO WYNAJĘCIA!

W ramach kolejnego etapu programu „Jastrzębskiego Pasażu Rzemiosła”, 4 lokale na wynajem
z przeznaczeniem na działalność rzemieślniczą
uruchomił Miejski Zarząd Nieruchomości.
Oferowane lokale znajdują się w Miejskim Pasażu Handlowym „B” pod skrzyżowaniem ulic:
Mazowieckiej, Al. Józefa Piłsudskiego i Warszawskiej, swoją powierzchnią obejmują od 13
do 36 metrów kwadratowych. Ceny wynajęcia
zaczynają się już od 1 złotówki za metr kwadratowy. Zainteresowani więcej informacji znajdą
pod numerem telefonu MZN - (32) 47 87 016.
tekst: Wiktoria Knesz; fotografia: archiwum UM
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WYNAJMIJ
LOKAL
NA START!
Prawie 30 metrów kwadratowych na prowadzenie własnej
działalności gospodarczej za symboliczną złotówkę za metr
kwadratowy będzie mógł wynająć zwycięzca konkursu „Lokal na start”. Konkurs ma za zadanie promować innowacyjne
pomysły, a także projekty biznesowe związane z ekologią czy
z nowoczesnymi technologiami. Miejscem na taką działalność
może stać się lokal przy ulicy Zielonej 16A w Jastrzębiu-Zdroju (o powierzchni 29,21 m2 wraz z powierzchnią przynależną
10,24 m2). Zgłoszenia należy składać do 28 września 2020 do
godziny 11.00.
W konkursie mogą brać udział:
• podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą,
• mikro i małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność nie
dłużej niż 3 lata,
• przedsiębiorstwa wywodzące się ze środowiska akademickiego: zakładane przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych, którzy poprzez prowadzenie działalności
gospodarczej komercjalizują dorobek naukowy.
tekst: Barbara Englender; fotografia: Piotr Kędzierski

ZOBACZ FILM!

ŻELAZNY SZLAK JUŻ OTWARTY!
Średnio co godzinę przejeżdża nim 64 rowerzystów.
Oficjalnie możemy cieszyć się jedną z najpiękniejszych
polskich tras – Żelaznym Szlakiem Rowerowym,
poprowadzonym po dawnej linii kolejowej.
– Stoimy przy inwestycji niezwykle ważnej
dla całej społeczności Jastrzębia-Zdroju, ale
i okolic. To piękna trasa, widowiskowa, liczy
niemal 55 kilometrów. Co ważne, jest stosunkowo łatwa – mogą z niej korzystać wszyscy:
dzieci, dorośli i osoby starsze – podkreślała
prezydent Anna Hetman.
Żelazny Szlak Rowerowy przebiega przez
teren pięciu gmin: Jastrzębie-Zdrój, Godów
i Zebrzydowice, a także czeską Karvinę
i Petrovice v Karvine. Pierwszy, prawie kilometrowy odcinek szlaku w Jastrzębiu-Zdroju powstał dwa lata temu.
– Pamiętam pierwsze przejście terenem
dzisiejszego Żelaznego Szlaku Rowerowego,
kiedy prawie z maczetami przedzieraliśmy
się przez były pas kolejowy. Był tak zarośnięty, że trudno było się przebić. Chcieliśmy jakoś
ten teren zagospodarować. To były czasy, gdy
modne zaczynały być przejazdy rowerami.
Pojawił się pomysł Żelaznego Szlaku Rowerowego. Szybko przeszliśmy do działania:
prace projektowe, rozmowy z koleją, która
nam przekazała ten teren, uzgodnienia, starania o fundusze, rozmowy z sąsiednimi gmi-

nami, budowa… I tak szczęśliwie doszliśmy
do tego momentu – opowiadała Maria Pilarska, naczelnik Wydziału Infrastruktury
Komunalnej i Inwestycji.
Wtórował jej Bogusław Majdak, przedstawiciel firmy „AKRO”, która budowała Żelazny Szlak Rowerowy: Początki były bardzo
trudne – teren był tak zarośnięty, zabagniony, że musieliśmy wykorzystywać ciężki
sprzęt. Za nami ogrom naprawdę niełatwej
pracy – podkreślał.
Choć jastrzębski odcinek nie był jeszcze oficjalnie oddany do użytku, między 5 września
i 9 września, czyli w ciągu zaledwie pięciu
dni, przejechało go aż 7693 rowerzystów.
– Już podczas budowy zainteresowanie nim
było przeogromne. W trakcie prac na trasie
potrafili się pojawić rowerzyści i rozjechać
nam świeży beton. Nasi pracownicy musieli
pilnować trasy nawet po 5-6 godzin po zakończeniu pracy – podkreślał Janusz Antończyk, przedstawiciel Antończyk Spółka
jawna, budującej jeden z odcinków szlaku.
Na jastrzębskim odcinku Żelaznego Szlaku

Rowerowego co kilkaset metrów można
znaleźć miejsce, w którym można odpocząć – znajdują się tu między innymi 4 duże
punkty wypoczynkowe z wiatami, osłaniającymi od deszczu. – Trasa – pomijając
te miejsca, w których przecina się z drogami
publicznymi – wyłączona jest z innego ruchu
niż rowerowy. To czyni ją bezpieczną. Jest płaska – co w przypadku pagórkowatego terenu
Jastrzębia jest ewenementem. Poprowadzona została przez tereny zielone, dzięki czemu
rowerzyści latem mogą korzystać z cienia,
w chłodniejsze dni natomiast nie dokucza im
wiatr. Dodatkowo mamy atrakcję w formie
pumptracku w miejscu dawnej stacji PKP Jastrzębie-Ruptawa – dla tych użytkowników,
którzy chcą mieć więcej wrażeń z jazdy terenowej – podkreślał Jarosław Piechaczek,
jastrzębski oficer rowerowy.
Koszty budowy całego Żelaznego Szlaku
Rowerowego wyniósł 36 mln zł. Jastrzębski odcinek kosztował 21 mln zł, z czego
prawie 50 proc. pokryło dofinansowanie
z Unii Europejskiej.
tekst: Barbara Englender
fotografie: Łukasz Parylak
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PARK ZDROJOWY

Już gdy w XIX wieku hrabia Felix von Königsdorff
fundował kurort, to właśnie Park Zdrojowy miał być
jednym z najważniejszych jego elementów. Obecnie można tu zrelaksować się w prawdopodobnie
najpiękniejszym w Polsce inhalatorium solankowym czy napić się aromatycznej kawy w dawnej
pijalni wód. Wyjątkową atmosferę park zawdzięcza
pouzdrowiskowym zabytkom – między innymi Łazienkom II, gdzie dziś znajduje się siedziba Galerii
Historii Miasta, budynkowi Domu Zdrojowego czy
Masnówce, w której obecnie działa filia Miejskiej
Biblioteki Publicznej, a także kawiarenka ulokowana
na widokowym tarasie.

OWN

(OŚRODEK WYPOCZYNKU NIEDZIELNEGO)
Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego to usytuowana
w centrum miasta enklawa zieleni. W centrum znajduje się amfiteatr o charakterystycznym, nowoczesnym układzie oraz tężnia solankowa. Całości
dopełnia kort tenisowy oraz wodny plac zabaw dla
dzieci. W 2019 roku Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego uhonorowano tytułem najlepszej przestrzeni
publicznej województwa śląskiego.

PAŁAC BORYNIA

Choć pałac Borynia oddalony jest o 11 km od Żelaznego Szlaku Rowerowego, warto zjechać z trasy,
by go odwiedzić. Ten piękny klasycystyczny dwór
usytuowany został w samym środku niewielkiego, ale zadbanego parku, w którym można znaleźć
600-letni dąb, a także… spotkać Białą Damę.

GALERIA DZWONKÓW

Ponad 10 tysięcy dzwonków z całego świata można
zobaczyć w Galerii Dzwonków mieszczącej się w zabytkowym budynku Sanatorium Spółki Brackiej. To
druga co do wielkości tego typu kolekcja na świecie.
Zgromadził ją jastrzębianin, Krzysztof Zagaja, który
chętnie opowiada historię każdego z eksponatów.

JASTRZĘBSKIE ZABYTKI
SAKRALNE

Spośród jastrzębskich zabytków sakralnych na
szczególną uwagę zasługuje drewniany kościół
św. Barbary i Józefa oraz Sanktuarium Opatrzności
Bożej. Pierwszy z nich, pochodzący z XVII wieku,
uznawany jest za najbardziej wartościowy jastrzębski zabytek. W murowanym Sanktuarium Opatrzności Bożej znajduje się natomiast cudowny obraz
Boskiej Opatrzności, namalowany w 1773 roku na
trójkątnej desce oraz wiele innych zabytków XVIIIi XIX-wiecznej sztuki sakralnej.

Jastrząb | WRZESIEŃ 2020

11

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ.
ROBIMY KOREKTĘ
TRAS ROWEROWYCH
Jastrzębie-Zdrój nie poprzestaje na budowie Żelaznego
Szlaku Rowerowego. Zanim inwestycja została ukończona na terenie miasta rozpoczęły się roboty, które
mają udrożnić szlaki rowerowe a tym samym poprawić
bezpieczeństwo rowerzystów.
– Chcemy połączyć wszystkie ścieżki rowerowe, tak by rowerzysta mógł bez problemu i płynnie przejechać przez całe
miasto. Dodatkowo wprowadzamy korekty w niektórych
miejscach, by poprawić bezpieczeństwo – tłumaczy Jarosław Piechaczek, jastrzębski oficer rowerowy.
Poprawa infrastruktury rowerowej w Jastrzębiu-Zdroju
będzie zadaniem wieloetapowym. W pierwszej kolejności na wysokości ronda przy Carrefourze przeprowadzono korektę, dzięki której przejazd rowerem jest bezpieczniejszy. Przy ulicy Jagiełły trwa przebudowa chodnika
i budowa ciągu pieszo-rowerowego. Zaś na wysokości
wlotu od ulicy Moszczenickiej wykonano wcinkę umożliwiającą swobodny dojazd do ścieżki rowerowej. Poprawiono także wjazd z ulicy Cichej na drogę dla rowerów.
Podobne roboty budowlane już niedługo rozpoczną się
przy ulicy Broniewskiego.
Wspomniane inwestycje kosztowały w sumie 200 tysięcy złotych.

tekst: Izabela Grela

ROWERZYSTO,
NA SYBIRAKÓW
POJEDZIESZ JAK
PO STOLE!
163 tysiące złotych kosztował remont
chodnika i ścieżki przy ulicy Sybiraków.
Na odcinku ponad pół kilometra chodnik
wyłożono nową kostką brukową. Zaś na
ponad 500 metrowy odcinek ścieżki rowerowej wylano nowy asfalt. Roboty są
już na ukończeniu. Podobne mają zostać wykonane wzdłuż niedawno wyremontowanej ulicy Północnej. Przetarg
na te roboty będzie ogłoszony jeszcze
w tym komu.
tekst: Izabela Grela
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I TY MOŻESZ
ZOSTAĆ RODZINĄ
ZAPRZYJAŹNIONĄ!
Dom dziecka z założenia ma pełnić pomoc doraźną – jednym z celów takiej
placówki jest praca z rodzinami i dążenie do jak najszybszego powrotu dziecka do rodziny. Niestety, często się to nie udaje i wychowankowie spędzają
w placówce całe dzieciństwo. Kiedy naturalna rodzina zawodzi, a na adopcję
nie ma szans, z pomocą może przyjść Rodzina Zaprzyjaźniona.

PONAD 124 TYSIĄCE
DLA JASTRZĘBSKIEGO
DPS-U!
Pieniądze ze środków unijnych uzyskał
Dom Pomocy Społecznej „DAR SERCA”
w Jastrzębiu-Zdroju.
124 200,00 zł zostanie przekazane
w ramach programu Śląskie Kadry DPS
vs COVID-19. Dzięki tym funduszom
placówka będzie mogła zatrudnić dodatkową osobę. Pozwolą one także zadbać o należyte wynagrodzenie dotychczasowych pracowników, na których
spadły dodatkowe obowiązki związane
z zapewnieniem podopiecznym bezpieczeństwa podczas pandemii.
– Zarówno dodatkowe środki, jak i nowe
etaty są nam potrzebne. Wciąż zatrudniamy mało osób. Te pieniądze to dla nas
ogromna pomoc – zwłaszcza podczas
epidemii, gdy na naszych pracownikach
spoczywa szczególna odpowiedzialność.
Każde ręce do pracy są na wagę złota –
tłumaczy Bożena Kierc, kierownik Domu
Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju
„Dar Serca”.

Choć wychowawcy starają się jak mogą, nie są w stanie stworzyć dzieciom
prawdziwie domowej atmosfery. Taką szansę ma jednak Rodzina Zaprzyjaźniona – to osoba, która systematycznie spędza czas z dzieckiem, jednocześnie nie mając żadnych zobowiązań prawnych. Nawiązuje z nim więź, może
być jego przyjacielem, „przybraną siostrą lub bratem” albo „ciocią/wujkiem”.
Robi to, co każda rodzina – pomaga w nauce, spędza razem święta, chodzi do kina, rozmawia. Ten stały, regularny kontakt pozwala dziecku poznać
świat z innej perspektywy niż dom dziecka czy dysfunkcyjna rodzina. Pozwala też poczuć się ważnym.
W Jastrzębiu-Zdroju mamy trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których łącznie przebywa około 40 dzieci. Bywają lata, że rodzin jest dużo,
a zdarza się, że chętnych nie ma wcale. – W chwili obecnej pozostają z nami
3-4 rodziny, które od lat wspierają naszych wychowanków – mówi Izabela
Grzybek, dyrektor jastrzębskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Kto może zostać Rodziną Zaprzyjaźnioną? Każda osoba niekarana, niemająca ograniczonej władzy rodzicielskiej może dostać pozytywną opinię i akceptację dyrektora placówki. – Nie ma reguły, kto ma być rodziną zaprzyjaźnioną. Trzeba tylko chcieć dać kawałek siebie dziecku, które czuje się samotne,
porzucone, często zapomniane przez mamę i tatę. Rodziny Zaprzyjaźnione to
ludzie otwarci na potrzeby innych, ludzie, którym los małego człowieczka nie jest
obojętny, którzy mając nawałnicę swoich obowiązków, znajdą czas, aby zasiąść
przy wigilijnym stole z naszymi wychowankami, ludzie którzy nie są bogaci, ale
mają ogromne serce. – mówi Izabela Grzybek. Jednocześnie ostrzega, że choć
ta funkcja nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań prawnych, zobowiązania
emocjonalne są ogromne. To decyzja, którą należy porządnie przemyśleć.
– Przychodząc tu, nie można rozbudzić w dziecku nadziei, że stało się ważne –
i zniknąć. Nasze dzieci wielokrotnie zostały skrzywdzone, oszukane przez dorosłych, a chcąc, aby wyrosły na wartościowych obywateli, nie możemy ich znowu
zawieść – podkreśla.
Z placówkami można się kontaktować pod numerami telefonu: 32 47 67 406,
32 47 51 652, 32 47 15 120.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
fotografie: Pixabay

W zakres obowiązków nowozatrudnionej pokojowej wchodzić będzie przede
wszystkim sprzątanie budynku, utrzymanie czystości w DPS-ie, ale i pomoc
opiekunom w prostych czynnościach
związanych z codzienną opieką nad
mieszkańcami.
Dom Pomocy Społecznej „DAR SERCA”
przeznaczony jest dla osób w podeszłym
wieku. Znajduje się w nim 37 miejsc na
pobyt stały – mogą korzystać z niego zarówno kobiety, jak i mężczyźni.
tekst: Barbara Englender
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TU ŻYJE SIĘ
EKONOMICZNIE!
W Jastrzębiu-Zdroju koszty życia są najniższe na Śląsku.
W ogólnopolskim rankingu wydatków komunalnych, przygotowanym przez Curulis Sp. z o.o., Jastrzębie-Zdrój uzyskało
najlepszy wynik w województwie. Wśród wszystkich gmin
w Polsce nasze miasto zajęło 59. pozycję.
Pod uwagę brano koszty, które 4-osobowa rodzina ponosi na
takie wydatki, jak cena wody i odprowadzania ścieków, opłaty
za odbiór odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości,
koszt korzystania z komunikacji publicznej czy opłaty za parkowanie. – Chcemy w Jastrzębiu-Zdroju stworzyć jak najlepsze
warunki do życia. Tak wysoka pozycja w rankingu to między innymi
efekt niskich cen wywozu śmieci czy cen wody, z której korzystają
mieszkańcy. To wynik starannie prowadzonej polityki społecznej –
podkreśla prezydent Anna Hetman. Dla przykładu, w Jastrzębiu-Zdroju 1 metr sześcienny wody kosztuje tylko 4,99, a odprowadzania ścieków 6,84 złotych.
W porównaniu z innymi gminami mamy również jedną z najniższych opłat za wywóz śmieci. Łączny budżet 4-osobowej rodziny, wydawany na usługi komunalne, według kalkulacji Curulis, to 2 780,22 zł – najmniej w województwie. W stosunku do
ubiegłego roku Jastrzębie-Zdrój awansowało o 29 pozycji.
tekst: Barbara Englender

RAZEM
PRZECIWDZIAŁAJĄ
PRZEMOCY
W RODZINIE
9 września odbyło się pierwsze posiedzenie nowej
kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zespół rozpoczął nową kadencję trwającą trzy lata.
Podczas spotkania podsumowano dotychczasową
pracę, a prezydent Anna Hetman wręczyła wszystkim
powołanie na członka zespołu.
Zespół Interdyscyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w naszym mieście powołany został
w 2011 roku przez prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji,
Sądu, Prokuratury Rejonowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Urzędu Miasta, Straży Miejskiej,
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
a także pracownicy systemu opieki zdrowotnej i organizacji pozarządowych. Ich zadaniem jest głównie
współpraca i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
diagnozowanie tego rodzaju problemów, inicjowanie
interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą
i udzielanie kompleksowych informacji. Dzięki takiej
kooperacji, szybciej i efektywniej można pomóc osobom, potrzebującym takiego wsparcia.
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WYMAZOBUS
TESTOWAŁ
JASTRZĘBIAN
746 testów na zakażenie koronawirusem wykonał
miejski wymazobus (z czego tylko w lipcu i sierpniu aż 462). Wymazobus jeździł ulicami Jastrzębia-Zdroju od kwietnia. O tym, gdzie pojedzie wymazobus, każdorazowo decydował wodzisławski sanepid
– to właśnie na tej instytucji spoczywa odpowiedzialność za kierowanie jastrzębian na testy.
– Dzięki wymazobusowi ci mieszkańcy, którzy zostali
skierowani na testy, oczekiwali na nie krócej. Zdecydowaliśmy się na jego opłacenie, by jastrzębianie w tej
trudnej sytuacji mogli czuć się choć trochę bezpieczniej
– powiedziała prezydent Anna Hetman.
Na działalność miejskiego wymazobusu – od
kwietnia do końca września – przeznaczono 95 tysięcy złotych.
tekst: Barbara Englender
fotografia: Łukasz Parylak

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE
– POMAGAMY WYPEŁNIĆ WNIOSKI!
Składanie wniosków w Urzędzie Miasta jest proste, może
to zrobić każdy – bez pomocy prawnika.
Choć kancelarie adwokackie coraz częściej proponują pomoc prawną w wypełnianiu wniosków o świadczenie pielęgnacyjne, bez problemu można je wypełnić samodzielnie.
W razie jakichkolwiek wątpliwości bezpłatną pomocą służą
pracownicy Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
należy składać w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 20A.
Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30-13:00
czwartek 12:00-17:00
piątek 7:30-13:00
Kontakt telefoniczny w godz. 07.30 do 14.00:
tel. 32 440 23 81

POMOST DO NOWEGO ŻYCIA
Zakończenie odbywania wyroku w zakładzie karnym bywa dla więźniów niemniej bolesne, niż sam wyrok. Powrót
do rzeczywistości dla wielu z nich oznacza powrót do środowiska i zachowań
kryminogennych. Aby temu zapobiec,
prowadzi się rozmaite programy resocjalizacyjne, które mają zarówno pomóc
osadzonym w zmianie swojego życia, jak
i ochronić społeczeństwo przed kolejnymi przestępstwami.

Choć w czasie pandemii fizyczny wstęp
do więzień był mocno ograniczony, jastrzębski Zakład Karny nie pozostał
bierny w działaniach penitencjarnych.
We współpracy z fundacją „Pomost”
wprowadził nowy program dla skazanych odbywający się w całości online.
– Na ten moment z uwagi na ograniczenia
związane z pandemią realizujemy pierwszą grupę wsparcia online, a Jastrzębie
jako pierwsze wyraziło chęć organizacji
takiej grupy. Czekamy na inne jednostki tak
otwarte na ten rodzaj działań – mówi Justyna Wawszków z fundacji.
Grupowe zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Biorą w nich udział osadzeni, którzy
są zmotywowani do tego, by stanąć na
nogi. – To przede wszystkim osadzeni, którzy ukończyli terapię uzależnienia od alkoholu
(lub są w jej trakcie) i mają motywację do życia w trzeźwości. W zajęciach uczestniczą też
skazani, którzy w najbliższym czasie kończą

odbywanie kary – podkreśla major Jarosław
Wolczyński, Kierownik Działu Penitencjarnego z jastrzębskiego Zakładu Karnego.
W ramach programu fundacja prowadzi
zajęcia psychoedukacyjne i pomaga planować uczestnikom życie po opuszczeniu
jednostki. W tym celu konieczne jest indywidualne odnalezienie tego, co będzie im
pomagało, a co utrudniało życie w zgodzie
ze społeczeństwem – aby zbudować pomost do nowego życia. To może być pomoc
w radzeniu sobie z agresją i uzależnienia-

mi, aktywizacja zawodowa, kształtowanie
umiejętności społecznych czy integracja
rodzin. Wszystko zależy od konkretnych
przypadków. „Pomost” pomaga też osobom, które już opuściły zakład karny. Ci,
którzy nie mają się gdzie podziać mogą liczyć na pobyt w ośrodku readaptacyjnym.
Program pomocy jest kompleksowy, trwa
12 miesięcy. – Celem jest całkowite usamodzielnienie – dowiadujemy się w fundacji.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
fotografie: Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju
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WIATR W ŻAGLE
O tym, że druhny i druhowie z jastrzębskiego Hufca ZHP im. Józefa Kreta są pełni energii i potrafią odnaleźć się w każdej
sytuacji nie trzeba nikogo przekonywać.
Popis swoich umiejętności zaprezentowali
podczas epidemii koronawirusa wspierając
mieszkańców naszego miasta. Podczas
akcji szycia maseczek, czy zbiórki żywności
dla osób potrzebujących wykazali się dojrzałą i odpowiedzialną postawą. Świetnie
odnajdują się w każdych warunkach zarówno na lądzie, jak i… w wodzie.
Przygotowania do nowego sezonu rozpoczęły się już w listopadzie ubiegłego
roku. Dzięki zaangażowaniu młodzieży,
pod okiem dorosłych instruktorów udało
się odnowić ponad 30 letnią flotę. Wysiłek
i pasja pozwoliły na renowację 3 żaglówek oraz naprawę canoe i czółen.
– Oczywiste problemy to małe środki i przestarzały sprzęt. Młodzież garnie się do pracy,
więc z siłą roboczą do prostych prac szkutniczych nie mamy problemu. Nie udało się
nam ruszyć z remontem łodzi kabinowej,
która jest w opłakanym stanie. Tutaj potrzebne są ręce fachowców. Rozważamy
zakup innego jachtu. Dzięki wsparciu UM
Jastrzębie-Zdrój, zakupiliśmy 2 komplety nowych żagli, które zupełnie odmieniły nasze

pływanie. Poprzednie były bardzo wysłużone, miały więcej łat niż żagla, targały się
przy każdym silniejszym wietrze – komentuje Podharcmistrz Jastrzębskiego Hufca
Barbara Niemczyk.
Mimo ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, harcerze nie zwijają
żagli. W miarę możliwości dostosowali się
do nowych warunków aktywnie uczestnicząc w rejsach i spływach.
– Na początku sierpnia zorganizowaliśmy
cykl zajęć dla dzieci i ich rodziców. Pierwsze 2 dni pływanie na żaglach i wiosłach
na Zalewie Goczałkowickim w Wiśle Wielkiej. Trzeci dzień rozpoczęliśmy na moście
przy ul. Chlebowej, by przeżyć spływ rzeką
Ruptawką. Kolejne 2 dni to harce wodne na
OWN. Dzięki życzliwości pracowników UM
Jastrzębie-Zdrój, możemy przechować na
OWN przyczepę ze sprzętem oraz pływać
po stawie. Pierwsza połowa sierpnia to rejsy mazurskie. Ostatni weekend to kolejna
impreza w Wiśle Wielkiej. Cały wrzesień aż
do listopada to szkolenie żeglarskie. Początek października to Jesienny Spływ Wiślany
– podsumowuje Phm Barbara Niemczyk.
tekst: Jacek Majewski
fotografie: Hufiec Jastrzębie-Zdrój
im. Józefa Kreta

WYKAZ
Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55, działając na podstawie Art. 35 ust.1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych oraz gruntów, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych pod wynajem.

Lp.

Obręb

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia
użytkowa [m2]

Powierzchnia
dodatkowa
[m2]

Adres

Przeznaczenie

Minimalna
stawka
czynszu za
najem [zł/m-c]

Okres
najmu

Termin opłat

1.

JASTRZĘBIE
ZDRÓJ

1372/46

GL1J/00013989/0

19,66

8,88

1 Maja 45

Bez ograniczenia
branży

*

Do 3 lat

Do 10-tego
każdego
miesiąca

2.

JASTRZĘBIE
ZDRÓJ

1531/52

GL1J/00003140/4

42,30

7,57

1 Maja 61

Bez ograniczenia
branży

*

Do 3 lat

Do 10-tego
każdego
miesiąca

3.

JASTRZĘBIE
DOLNE

3303/56

GL1J/00018153/6

28,70

----------

Piastów
8-10

Bez ograniczenia
branży

*

Do 3 lat

Do 10-tego
każdego
miesiąca

4.

JASTRZĘBIE
MIASTO

427/2
417
421

GL1J/00008905/0

46,60

----------

PPH
A A-4,5

Ograniczenie
dotyczy branż do
prowadzenia których
niezbędna jest woda

*

Do 3 lat

Do 10-tego
każdego
miesiąca

*Minimalne miesięczne stawki czynszu zostały ustalone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.635.2019
z dnia 19.11.2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej, stanowiące
własność Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.1.2020 z dnia 07.01.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia
Or.IV.0050.635.2019 z dnia 19.11.2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej, stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój
Stawki czynszu z dniem 01 stycznia każdego roku będą podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie trzech pierwszych kwartałów, w których stawki uległy podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na
podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor Polski”.
Informacji o przedmiocie najmu udziela Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów MZN (tel. 32 478 70 16).
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WYCIECZKI, KURSY, METAMORFOZY
– WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU KROK W PRZÓD
Pandemia pokrzyżowała nam wszystkim
szyki i zmusiła do zmiany planów. Wszyscy musieliśmy i nadal musimy się podporządkowywać zasadom bezpieczeństwa.
Mimo to, spójrzmy w przyszłość optymistycznie. Miasto Jastrzębie-Zdrój i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna otrzymały
zielone światło do kontynuowania projektu „Krok w Przód” finansowanego ze środków Unii Europejskiej aż do końca roku.
Projekt prowadzony jest od lipca 2018
roku i możemy pochwalić się licznymi
sukcesami.
Nasi uczestnicy brali udział w wielu zajęciach mających na celu aktywną integrację
o charakterze społecznym. Prowadziliśmy
np.: warsztaty decoupage, ceramiki, czy
florystyczne. Zorganizowaliśmy również
wspólne imprezy integracyjne wraz z animacjami (gry, zabawy, tańce), a także dwudniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego
i Sandomierza, czy kolację Wigilijną.

Z usług aktywnej integracji o charakterze
zdrowotnym, nasi uczestnicy mieli możliwość skorzystania m.in.: z indywidualnej
opieki dietetycznej, zajęć terapii integracji
sensorycznej, zabiegów refleksologii, wizyt i badań okulistycznych, zajęć na siłowni, basenu czy aerobiku w wodzie.
Bardzo istotną rolę w projekcie odgrywa
wsparcie mające na celu podwyższenie lub
zdobycie przez uczestników kwalifikacji
zawodowych. Dlatego wielu uczestników
projektu miało możliwość skorzystania
z różnych kursów, m. in. takich jak: kurs
stylizacji paznokci, kurs na prawo jazdy
kat. „B”, rejestratorka medyczna, operator koparki i koparko-ładowarki, operator
wózków widłowych, opiekun osób starszych, kurs pracownika administracyjno-biurowego z pakietem Word i Excel,
spawanie metodą TIG, prawa jazdy dla
kierowców zawodowych oraz inne.

Jeżeli jesteś mieszkańcem osiedli:
1000-lecia Szeroka, Zofiówka, Przyjaźń,
Jastrzębie Górne i Dolne, Gwarków, Zdrój
oraz sołectwa Szeroka, ul. Gagarina (108,
110, 112, 116) zapraszamy do nas!
Zgłoś się! Mamy jeszcze wiele pomysłów
do zrealizowania. W najbliższym czasie
organizujemy weekendowe warsztatowe wyjazdy do Brennej, metamorfozy
(fryzjer, kosmetyczka, podolog) oraz kurs
przedsiębiorczości.
Strona internetowa projektu:
www.krok.deltapartner.org.pl
Informacja i zgłoszenia do projektu poprzez animatorów lokalnych pod numerami telefonów: 503 964 007. Informacja
i zgłoszenia do projektu poprzez animatorów lokalnych pod numerami telefonów:
503 964 007, 515 875 577.
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BZIE I RUPTAWA ARENĄ
MISTRZOSTW POLSKI
Blisko 120 załóg wzięło udział w Rajdzie Śląska
2020. Szybkie i wymagające technicznie asfaltowe odcinki specjalne zlokalizowane w naszych sołectwach od dawna są rozpoznawalne
wśród fanów sportów motoryzacyjnych. Doskonała aura sprawiła, że na trasie zgromadziły
się spore grupy kibiców, spośród których wielu
przyjechało do Jastrzębia-Zdroju z odległych
miejscowości. To wszystko w połączeniu z bardzo mocną obsadą zawodów sprawiło, że czuć
było prawdziwy, niepowtarzalny klimat oesu.

Trasę w Jastrzębiu-Zdroju zawodnicy pokonali
dwukrotnie. Niespodzianki nie było – całe zawody wygrali Finowie Jari Huttunen i Mikko
Lukka. Ich przewaga nad drugimi w klasyfikacji
generalnej Grzegorzem Grzybem i Michałem
Poradziszem wyniosła ponad 7 sekund. Podium
uzupełnili Tomasz Kasperczyk i Damian Syty.
Najlepsze załogi Rajdu Śląska pamiątkowe puchary odebrały na Stadionie Śląskim w Chorzowie.
tekst i fotografie: Łukasz Parylak

WYSTRZELIŁA
ROWEROWA
PETARDA
Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego gościł uczestników ogólnopolskich zawodów w kolarstwie górskim.
Impreza w randze Mistrzostw Śląska przyciągnęła zastępy miłośników tej wymagającej dyscypliny.
Ścigały się dzieci i dorośli, amatorzy i profesjonaliści,
debiutanci oraz starzy wyjadacze. Podsumowując –
Rowerowa Petarda wystrzeliła z hukiem!
Zmieniona formuła i miejsce rozgrywania imprezy
okazały się strzałem w dziesiątkę. Pętla, wytyczona
lasem okalającym OWN, licząca około 3,5 km była
wyjątkowo trudna, ale jednocześnie satysfakcjonująca dla zawodników. Najmłodsi ścigali się na krótszym
wariancie, dostosowanym do wieku i umiejętności.
– Dziękujemy za Waszą obecność, dobre słowo i uwagi, które w miarę możliwości postaramy się uwzględnić.
Dziękujemy wszystkim zawodnikom, klubom, trenerom.
Postaramy się kontynuować organizację takich zawodów w Jastrzębiu-Zdroju. To miasto, które wspiera sport
i ma takie miejsce, jak Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego
– czytamy na stronie organizatora wydarzenia – Stowarzyszenia MTB Pressing Team.
tekst i fotografie: Łukasz Parylak

WSZYSTKO GRA!

Trwają „pandemiczne” sezony największych jastrzębskich klubów, jednak w związku z instalacją systemów podgrzewania
i nawadniania murawy, GKS Jastrzębie rozgrywa mecze poza
Stadionem Miejskim. Natomiast kibice Jastrzębskiego Węgla
i JKH GKS Jastrzębie mogą zasiadać na trybunach hali widowiskowo-sportowej oraz lodowiska „Jastor”. O warunkach, jakie
spełnić muszą fani, chcący dopingować swoje drużyny przeczytacie na stronach internetowych poszczególnych zespołów.
tekst: Łukasz Parylak
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4 ŁAPY
ZAWŁADNĘŁY
JASTRZĘBIEM!

Małe i duże, futrzane i gładkowłose, łaciate i gładkie – ponad 100
psów wraz z opiekunami zmierzyło się w III edycji Jastrzębskiego
DogTrekkingu TropDOGrzybka.
Do wyboru były dwie trasy, poprowadzone przez teren lasu Kyndra: 5
lub 10 kilometrów. Przebycie każdej z nich wymagało nie tylko szybkości, ale i znakomitej orientacji w terenie - obowiązkiem zawodników było zaliczenie specjalnie wyznaczonych punktów kontrolnych,
na których harcerze rozdawali karteczki z numerami. – Uważam imprezę za bardzo udaną. Cały czas widziałem zarówno uśmiechnięte psie
pyski, jak i twarze właścicieli. I na trasie, i po zakończeniu imprezy słyszałem mnóstwo pozytywnych komentarzy. Bardzo mnie to cieszy. DogTrekking to mega dużo radochy, mega dużo frajdy. Przez cały dzień nie spotkałem nikogo niezadowolonego. To naprawdę niesamowite – relacjonował
główny organizator imprezy, Rafał Grzybek.
Uczestnicy, oczekujący na swój start, mogli między innymi nauczyć
się zasad udzielania pierwszej pomocy zwierzętom, czy zwiedzić
stoiska przygotowane przez partnerów DogTrekkingu – w tym najważniejszego z nich, jastrzębskiego schroniska dla bezdomnych
zwierząt. To właśnie na pomoc dla jego podopiecznych przeznaczona była opłata wpisowa, jaką ponosili uczestnicy. W organizację
DogTrekkingu zaangażowali się również harcerze. – Muszę podziękować przede wszystkim harcerzom z naszego jastrzębskiego hufca oraz
Opolskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej, która zabezpieczała trasę. Jej członkowie błyskawicznie zareagowali, gdy wydarzył się na trasie
wypadek, podczas którego jedna z uczestniczek skręciła nogę. Jestem
im za to bardzo wdzięczny. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło.
Chciałbym podziękować również za wsparcie ze strony Miasta, Przyjaciół, Sponsorów oraz wszystkich innych, którzy dołożyli swoją cegiełkę
do tego, by ta impreza mogła się odbyć. Do zobaczenia za rok! – powiedział Rafał Grzybek. Zwycięzcy otrzymali nagrody od sponsorów,
a wszyscy zawodnicy pakiety startowe z drobnymi upominkami.
tekst i fotografie: Barbara Englender
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