30 lat
PAŹDZIERNIK 2020

bezpłatny miesięcznik informacyjny Miasta Jastrzębie-Zdrój

30-LECIE
GAZETY
„JASTRZĄB”
WAŻĄ SIĘ LOSY KOLEI
W JASTRZĘBIU.
PREZYDENT PISZE DO
PALAMENTARZYSTÓW

strona 3

BĘDĄ MIESCA
POSTOJOWE
W ZDROJU

strona 9

nr 10 (712) | październik 2020 | rok XXX | ISSN 1233-1600

Równo 30 lat temu, 25 października 1990 roku, do rąk jastrzębian trafił pierwszy numer lokalnego pisma.
Od tego czasu „Jastrząb” informuje
mieszkańców o najbardziej istotnych sprawach dla naszego miasta.
strony 4-6

TESTY NA COVID
ZROBISZ W JASTRZĘBIU

Testy na zakażenie koronawirusem można już wykonywać w naszym mieście.

Drodzy jastrzębianie,
Mija 30 lat odkąd po raz pierwszy została wydana gazeta Jastrząb. Numer 712,
który trzymacie w rękach, nie ujrzałby światła dziennego, gdyby nie Wy – Czytelnicy. Gazeta przez lata się zmieniała. Od tygodnika do miesięcznika, od czarno-białej aż do wersji w pełni kolorowej. Liczba stron również się zmieniała, ale
Czytelnicy pozostali wciąż stali i wierni.
I to stanowi największą wartość tego jubileuszu. Mam nadzieję, że przez kolejne
lata „Jastrząb” będzie trafiał do Waszych domów i to dzięki niemu będziecie dowiadywać się o tym, czym żyje miasto.
W wydaniu jubileuszowym wracamy do dwóch tematów, które były poruszane
w pierwszej gazecie. Zamieszczamy też wspomnienia redaktorów, którzy publikowali swoje teksty w dopiero co rodzącej się gazecie. Warto przeczytać te wspomnienia, by poczuć klimat redakcji sprzed 30 lat.
Niech ten jubileusz 30-lecia będzie okazją do złożenia podziękowań i gratulacji
wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania gazety „Jastrzębia” i jej
późniejszego rozwoju.
Wracając do wydarzeń, którymi nasze miasto żyło w ostatnim miesiącu, nie można nie wspomnieć o budowie placu reprezentacyjnego w Zdroju. Zaniepokojeni
mieszkańcy słali do mnie listy z prośbą o nie likwidowanie parkingu obok Parku
Zdrojowego. Chcę Was wszystkich uspokoić, że inwestycja ta w żaden sposób
nie wpłynie na likwidację miejsc postojowych w Zdroju. Część placu reprezentacyjnego będzie udostępniona samochodom. A ponadto planujemy budowę
dodatkowych 150 miejsc postojowych w Zdroju. Przy ulicy Witczaka powstaną
nowe miejsca parkingowe. Obok nowych budynków TBS-u docelowo powstanie
50 miejsc postojowych a po stronie parku oraz w rejonie basenu kolejnych ponad
100. Ponadto w dzielnicy Zdrój znajdują się już miejskie parkingi oraz lokalizacje,
w których możliwa jest budowa kolejnych miejsc postojowych (w rejonie dworca
autobusowego przy ul. Broniewskiego oraz w ciągu ulicy 1 Maja). W tych miejscach zostanie stworzone więcej miejsc postojowych, niż znajduje się obecnie na
nieutwardzonym parkingu.
W październiku przypada również Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji składam
serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz
tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania!

Stacjonarny punkt pobierania wymazów znajduje się przy ulicy Witczaka
w Zdroju – na parkingu przy kąpielisku.
Punk powstał dzięki porozumieniu, jakie
miasto zawarło z Narodowym Funduszem Zdrowia. Testy na COVID-19 wykonują w nim specjaliści z laboratorium
Diagnostyka sp. z o.o.
Aby móc skorzystać z bezpłatnego testu, należy mieć skierowanie wystawione przez lekarza Podstawowej Opieki
Zdrowotnej. Przy Witczaka będą również wykonywane testy komercyjne.
Godziny dla pacjentów NFZ:
poniedziałek, środa, piątek:
10:15 - 14:30;
wtorek, czwartek:
13:00 - 17:15;
sobota, niedziela:
8:00 -12:15;
W punkcie można wykonać
badania komercyjne, w godzinach
innych, niż dla pacjentów z NFZ, tj.:
poniedziałek, środa, piątek:
8:00 - 10:00;
wtorek, czwartek:
10:00 - 12:15;
koszt badania komercyjnego: 390 zł
Punkt DRIVE-THRU nie prowadzi zapisów
na badania, w celu pobrania wymazu należy
udać się na miejsce stacjonowania namiotu.
telefon bezpośredni:
663 701 132

Wstępnie punkt poboru wymazów został zakontraktowany do końca 2020
roku, z możliwością przedłużenia. Miasto Jastrzębie-Zdrój nie ponosi z tego
tytułu żadnych kosztów.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 100
fax 32 47 17 070
e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl
Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00
Sala Obsługi Interesanta:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00
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Straż Miejska
tel. alarmowy: 986
zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290
e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl
Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
bud. B, IV piętro, pokój 406
tel. 32 47 85 351
e-mail: prk@um.jastrzebie.pl
Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych:
facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/
youtube.com/MiastoJastrzebie
twitter.com/JastrzebieZdr
instagram.com/mojejastrzebie/
snapchat @Jastrzebiezdroj
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Ważą się losy kolei w Jastrzębiu-Zdroju.
Na drodze do szczęścia mogą stanąć szkody górnicze.

ANNA HETMAN PISZE
DO PARLAMENTARZYSTÓW

W planach budowy kolei szybkich prędkości nasze miasto niezmiennie rekomenduje przebieg linii 170 po śladzie starej linii
159 od Pawłowic do Jastrzębia-Zdroju,
z utworzeniem przystanku/stacji kolejowej na terenie miasta.
Powyższa rekomendacja została wyrażona we wspólnym stanowisku miasta Jastrzębia-Zdroju oraz gmin Godów, Gorzyce
i Mszana, którą samorządowcy zawieźli
do Warszawy do Marcina Horały – Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu
Komunikacyjnego. Ku ich zdziwieniu, wariant ten został już wcześniej sceptycznie
oceniony przez projektantów Centralnego
Portu Komunikacyjnego. Po opiniach spółek górniczych, przebieg linii 170 jest mało
realny. Wszystko przez szkody górnicze.
– Otrzymaliśmy informację, że aktualnie najbardziej prawdopodobny jest wariant W54,
czyli biegnący ze Skrzyszowa wzdłuż autostrady A1 w Połomi i dalej przez Świerklany

– mówi Roman Foksowicz, zastępca prezydenta Jastrzębia-Zdroju.
I dodaje, że stanowisko miasta, jak i pozostałych gmin, pozostaje niezmienne. –
W naszym przekonaniu przebieg trasy kolejowej po linii nr 170 zagwarantuje optymalne
pod względem kosztowym, logistycznym,
społecznym i komunikacyjnym rozwiązanie,
minimalizując ewentualne negatywne konsekwencje dla mieszkańców, przedsiębiorców
i innych podmiotów realizujących swoje inwestycje i zadania.
Losy kolei w Jastrzębiu-Zdroju nie są jeszcze przesądzone. W ministerstwie padły
deklaracje o chęci dalszych rozmów nad
najbardziej optymalnym rozwiązaniem
dla przebiegu kolei przez nasz region. Tym
razem do negocjacji mają zasiąść nie tylko przedstawiciele CPK i samorządów, ale
także reprezentanci spółek górniczych.
Władze miasta nie zasypiają gruszek
w popiele i już dziś apelują do parlamen-

tarzystów o poparcie dla przebiegu rekomendowanego przez gminy. – Z informacji
przekazanych na spotkaniu dowiedzieliśmy
się również że KDP będzie posiadało dwa
tory. Częstotliwość przejazdu linią KDP pociągów InterCity, InterRegio i RegioExpress, naszym zdaniem całkowicie uniemożliwia ruch
pociągów Regio, obsługujących połączenia
lokalne. Propozycja pominięcia Jastrzębia-Zdroju w kwestii przebiegu KDP i pojawienie
się wariantu wzdłuż autostrady A1, o którym
wcześniej nie było mowy, nie satysfakcjonuje
mieszkańców naszego miasta, a także regionu – mówi prezydent Anna Hetman. –
Zwracam się więc z prośbą o podjęcie wspólnych działań pozwalających na korzystne dla
Jastrzębia-Zdroju rozstrzygnięcie przebiegu
linii kolejowej przez CPK Kolei Dużych Prędkości i utworzenie w naszym mieście pierwszego od granicy polsko-czeskiej przystanku na
trasie Ostrawa-Jastrzębie-Zdrój.
tekst: Izabela Grela

Pracownicy ZUS-u będą pomagać jastrzębskim firmom

RAZEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Z inicjatywy prezydent miasta, w jastrzębskim magistracie, podpisana została umowa o współpracy miasta z rybnickim oddziałem
ZUS-u na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. – Z chwilą podpisania
porozumienia podejmujemy wspólne działania w zakresie wspierania
rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Naszym celem jest zagwarantowanie kompleksowości oferty skierowanej do jastrzębskiego biznesu, która przyczyni się do stworzenia korzystnych warunków do rozwoju firm w mieście i dywersyfikacji gospodarczej Jastrzębia-Zdroju
– mówi prezydent Anna Hetman.
W ramach umowy w naszym mieście prowadzone będą warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców. Będą miały charakter zarówno
grupowy, jak i indywidualny. A tematyka będzie dostosowana do
potrzeb jastrzębskich przedsiębiorców, bądź osób i firm, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem. – Już teraz mogę
powiedzieć, że cykliczne szkolenia i warsztaty będą dotyczyły zagadnień związanych z podleganiem ubezpieczeniom społecznym osób
prowadzących działalność gospodarczą. Z naszej strony zapewniamy
także bezpłatne materiały dla uczestników – powiedział Władysław
Świątek, dyrektor rybnickiego oddziału ZUS.
Szkolenia będą organizowane w punkcie „Biznes na okrągło”. Ponadto raz w miesiącu będzie tam pełnił dyżur pracownik Oddziału
ZUS w Rybniku.
tekst: Izabela Grela
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JASTRZĄB
WCZORAJ I DZIŚ
Krzyżówki, oferty pracy, program telewizyjny, przepisy kulinarne a nawet…
ogłoszenia matrymonialne. Między innymi takie treści znajdowały się w gazecie „Jastrząb” w pierwszych latach jej
istnienia. Oczywiście nie tylko.
Równo 30 lat temu, 25 października 1990
roku, do rąk jastrzębian trafił pierwszy
numer lokalnego pisma „Jastrząb”. Jakie
tematy poruszał? Pisano między innymi o sporze o przynależność terytorialną
Pniówka, 40-leciu kościoła w Moszczenicy, otwarciu w mieście szkoły muzycznej
(niebawem uroczyste obchody trzydziestolecia!) i kradzieży plonów rolnych. Nie
zabrakło również ostrej publicystyki.
Gazeta zmieniała się z biegiem lat. – „Jastrząb” redagowany jest na zasadzie pracy
społecznej przez grupę zapaleńców. – pisała w pierwszym numerze Gertruda Sitek,
redaktor naczelna. Szybko jednak tworzenie pisma stało się pełnoetatowym
zajęciem, a gazeta była wydawana przez
kolejne wydziały Urzędu Miasta, a przez
pewien czas nawet przez Miejską Bibliotekę Publiczną czy Radę Miasta.

30 lat

WSZYSTKO ZACZĘŁO
SIĘ W „JASTRZĘBIU”
W ciągu trzech dekad istnienia gazety
„Jastrząb” jej redakcję tworzyło wiele
utalentowanych osób. Kto by pomyślał,
że ówczesny rysownik gazety będzie
dziś prezesem największego totalizatora
sportowego, a byli wychowankowie
gazety będą pisać dla największych
tytułów wydawczych na rynku?
czyłam dwa teksty. Nim zaproszono
mnie na rozmowę (nie było jeszcze
komórek i Internetu), oba się ukazały,
a ja szybko przekonałam się, jaką potęgą jest prasa lokalna i jak odpowiedzialna to praca. Bohaterów moich
tekstów nieraz znałam też prywatnie. Ludzie bardzo żywo reagowali
na każdy drobiazg, który można było
uznać za krytykę. Dziś anonimowi
hejterzy mi niestraszni.

„Jastrząb” nie zawsze był bezpłatny –
pierwszy numer kosztował… 1200 złotych. Oczywiście „starych złotych”.
Cena kolejnych numerów wynosiła już
1000 zł. Co ciekawe, z powodu słabej
sprzedaży spróbowano jednorazowo
podnieść cenę (ósmego numeru) by odbić straty, lecz to spowodowało jeszcze
niższe zainteresowanie zakupem. Po
tym nieudanym eksperymencie cenę
obniżono do 500 zł. Po denominacji w 1995 roku koszt gazety wynosił
40 groszy. Od 15 lat „Jastrząb” dostarczany jest mieszkańcom za darmo.
Zmienił się też nakład czasopisma –
w pierwszych latach wynosił zaledwie
4.000 egzemplarzy. Dziś co miesiąc wychodzi ich aż 27.500.
Gazeta zmieniała swój format, objętość i szatę graficzną. Pierwszy numer
zawierał zaledwie 4 strony A3 i był
czarno-biały. Z czasem zwiększyła się
jej objętość, doszedł też dodatkowy kolor. „Jastrząb” raz był dwutygodnikiem,
a raz tygodnikiem. Od 2005 roku wychodzi raz w miesiącu, a od 2014 roku
– cały w kolorze.
Choć zmieniło się tak wiele, bez zmian
pozostało to, co kluczowe – od trzydziestu lat „Jastrząb” informuje mieszkańców o najbardziej istotnych sprawach dla naszego miasta.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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Czy wspomina Pani kogoś w sposób
szczególny z pierwszego składu redakcyjnego?

fot. arch. własne Elizy Doleckiej

Swoje pierwsze kroki w jastrzębskiej gazecie stawiała Eliza Dolecka
– redaktorka naczelna portalu www.
zdrowie.gazeta.pl
Pani Elizo czy praca w redakcji Jastrzębia miała wpływ na wybraną
ścieżkę zawodową?
Praca w tygodniku niewątpliwie
miała kluczowe znaczenie dla mojej
zawodowej przyszłości. Do redakcji
trafiłam w 1992 roku, będąc jeszcze
uczennicą liceum. Po prostu napisałam list do redaktor naczelnej, Gertrudy Sitek, że jestem laureatką konkursu dziennikarskiego "Sztandaru
Młodych" (wówczas dość poczytnego dziennika) i szukam pracy. To
się nazywa młodzieńcza buta. Dołą-

Pani Gertruda Sitek pomogła mi uwierzyć w siebie. Mawiała, że mam iskrę
bożą, co było dość zabawne, gdyż powszechnie wiedziano, że jestem ateistką – byłam zamieszana w protest
uczniów Liceum nr 1 im. Stanisława
Staszica w Jastrzębiu-Zdroju przeciwko ocenie z religii w szkole, o którym rozpisywała się polska prasa.
Nie wszystkim podobało się przyjęcie
mnie do redakcji. Zresztą, redaktor
naczelna dla odmiany była znana jako
gorliwa katoliczka, ale nigdy nie doszło między nami do konfliktu na tle
światopoglądowym. Na żadnym innym zresztą też nie.
Zgodnie z umową pisałam pięć tekstów w miesiącu i wówczas wydawało mi się, że to bardzo dużo.
Miałam sporą swobodę tematyczną, wręcz niewyobrażalną, skoro
wydawcą był samorząd. Mogłam
pisać krytycznie o warunkach hi-

Z jakimi trudnościami przy powstawaniu
kolejnych numerów gazety musiał się
Pan zmierzyć?

źródło: „Jastrząb” nr 1/1990

gienicznych panujących w kopalnianych
łaźniach, o powstających spółkach "pracowniczych", tworzonych na dziwnych
zasadach przez związkowców, o nieprawidłowościach w nieistniejącym już hotelu "Diament".
Zdaję sobie sprawę, że Warszawa i Jastrzębie to trochę dwa odmienne światy, gdyby
miał Pani okazję do porównania swojej dzisiejszej pracy z tą w naszym mieście...
W żaden sposób nie da się porównać dzisiejszej mojej pracy z tamtą. Teksty pisałam na maszynie, a maszynopisy trzeba
było zawozić do drukarni w Cieszynie.
Kiedy dorobiłam się pierwszej maszyny
do pisania, byłam najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Trudno było pracować w redakcji i jednocześnie przygotowywać się do matury. Czasem wyręczała
mnie pani Elżbieta Słoń i przepisywała
moje rękopisy.
Jakie historie najbardziej utkwiły w Pani
Pamięci?
Takich historii jest sporo. Kilka razy poczułam się tak ważna i potrzebna, że
aż dziwne, że nie skończyłam z totalną „sodówą”. Staraliśmy się być bardzo
blisko spraw czytelników. Napisałam
kiedyś tekst interwencyjny o problemie mieszkańców ulicy Jasnej - korzenie topoli wrosły im w studzienkę
kanalizacyjną, a urzędnicy nie wyrażali
zgody na wycięcie drzewa. Po publikacji stał się cud, ale kuriozalny. Wycięto wszystkie topole pod tym blokiem,
bo nikt nie wiedział, o którą topolę mi
chodziło. Był też tekst, którego nie
zdążyłam opublikować, a już zadziałał.
Rodzice chorego niemowlaka skarżyli
się na fatalne warunki w poradni neurologicznej. Po moim telefonie poradnię przeniesiono. Dobra wiadomość?
Niekoniecznie, bo w miejsce, gdzie
miało powstać przedszkole...

rys. A. Strzałkowska

Do pierwszych numerów gazety „Jastrząb” teksty pisał również Bogdan Kasperek – dziś Dyrektor Biura oraz Kierownik Projektów w Stowarzyszenia Rozwoju
i Współpracy Regionalnej „Olza”.
W jaki sposób rozpoczęła się Pana przygoda z gazetą Jastrząb, czy miała ona
wpływ na wybór późniejszej ścieżki zawodowej?
Moja przygoda z gazetą „Jastrząb” rozpoczęła się w 1993 roku podczas dwumiesięcznej praktyki zawodowej podczas studiów na kierunku samorząd
terytorialny. Bez cienia wątpliwości
miała wpływ na dalszą drogę zawodową, którą chciałem związać z rodzącą się
w tamtym czasie problematyką wspierania rozwoju lokalnego. Myślałem, i nie
był to błąd, że współpraca z gazetą samorządową, a przecież taką był i jest
„Jastrząb”, pozwoli na praktyczną weryfikację wiedzy teoretycznej nabywanej na uczelni. Współpraca, polegająca
m.in. na prowadzeniu „kącika samorządowego”, kontakty z przedstawicielami
lokalnej władzy, pracownikami samorządowych jednostek, na pewno bardzo
pomogły mi w starcie w zawodowe życie. Najpierw trafiłem do rybnickich „Nowin”, skąd po niespełna roku (cały czas
jeszcze podczas studiów stacjonarnych,
co niezbyt łatwo przychodziło mi łączyć,
ale silna determinacja pomagała) do
jastrzębskiego Urzędu Miasta. To tam
miałem zaszczyt poznać Panią Stanisławę Krauz, która wtedy z ramienia magistratu odpowiadała za prowadzenie
gazety. Bezspornie była dla mnie, szczególnie w pierwszym okresie współpracy
z „Jastrzębiem”, ale i późniejszej pracy
w Urzędzie Miejskim, mentorem, nauczycielem i „dobrą duszą”… za co jej raz
jeszcze z serca pięknie dziękuję.

Nie nazwałbym tego trudnościami, ale raczej wymogami tamtych czasów. Trzeba
było przepisywać teksty na maszynie do
pisania, któż to dzisiaj pamięta? W redakcji
mieliśmy jedną elektryczną, to był obiekt
westchnień całego zespołu. Miała możliwość automatycznego korygowania błędów (literówek), to wtedy było coś. Kiedy
pojawił się pierwszy komputer, z edytorem TAG (działającym w systemie DOS), to
usprawnienie naszej pracy było niewiarygodne. W tych pierwszych latach gazeta
także pracowała na swoją pozycję na jastrzębskim rynku mediów. Na pewno też
wszyscy się uczyliśmy fachu od nieżyjącej już redaktor naczelnej, Gertrudy Sitek,
której dziennikarskie obycie zapewne bardzo pomagało przejść ten pierwszy okres
„dzieciństwa” gazety „Jastrząb”.
Jakie wydarzenie lub historia zapadała
Panu w pamięć najbardziej podczas pracy
w redakcji gazety Jastrząb?
Cóż, takich wydarzeń, historii było wiele.
Pozwolę sobie podzielić się jedną z nich,
taką trochę… humorystyczną. Otóż, kiedy rozpocząłem praktykę, pierwszego, no
może drugiego dnia, do redakcji zawitał
sezon urlopowy. I tak się złożyło, że na
miejscu nie było nieocenionej pani Elżbiety Słoń, ani osób tworzących ówczesną
redakcję, a trzeba było składać kolejny
numer. Pani Redaktor Sitek z radością zakomunikowała mi, że zostanę szybko zaangażowany w prace redakcyjne, po czym
położyła na stole stertę artykułów do całego numeru i ze spokojem powiedziała,
że do rana trzeba to wszystko przepisać
(na maszynie, rzecz jasna). Radość moja
była niewielka, bo niestety, na ukochanej
Alma Mater pisania na maszynie mnie
nie nauczono, a kontakt z informatyką,
owszem, miałem, ale jeden semestr, zakończony w chwili, kiedy na polskie salony
wchodził pierwszy Windows… . Cóż, z redaktor naczelną to specjalnie dyskusji nie
było: nie umiesz – to się szybko nauczysz.
I następnego dnia rano teksty przepisane
leżały na biurku redaktor Sitek. Nie wiem,
czy taka metoda nauki pisania na maszynie jest dobra, ale mnie (w zasadzie) wystarcza do dzisiaj…
rozmawiał: Jacek Majewski

żródło: „Jastrząb” nr 2/1990
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„TO SIĘ TAK
NIEWINNIE
ZACZYNA”
– W salce katechetycznej parafii Wszystkich Świętych w Szerokiej powstało osobliwe muzeum. Jego organizatorem jest
miejscowy proboszcz, ksiądz dziekan
Antoni Łatko – tak zaczynał się jeden
z artykułów w pierwszym numerze gazety „Jastrząb”. Nieżyjącemu już księdzu udało zgromadzić prawie 3 tysiące
dzwonków całego świata. Największy
z eksponatów ważył 50 kg.
Swoją kolekcję Antoni Łatko budował
latami, a w Jastrzębiu-Zdroju pojawiła
się ona wraz z objęciem przez księdza
parafii w 1978 roku. – Ksiądz Łatko rozpoczął zbieranie dzwonków w momencie,
gdy sprawował posługę duszpasterską
w Pastwiskach pod Cieszynem. Na jednej
z katechez, którą prowadził duchowny,
uczeń zaczął bawić się dzwonkiem. Proboszcz zabrał dzwonek i odłożył go na
szafkę. W niedługim czasie ilość dzwonków znacznie się zwiększyła. Wszystko za
sprawą uczniów, którzy ciągle wzbogacali
kolekcję – wspominała Helena Białecka
w artykule publikowanym w „Biuletynie
Galerii Historii Miasta” w 2009 roku.
Rok wcześniej jastrzębskie muzeum zostało zlikwidowane, a zbiory zmarłego
księdza stały się własnością podwarszawskiego zakonu sióstr Loretanek.
Na prawie 10 lat muzeum dzwonków
zniknęło z naszego miasta.

30 lat

OD 30 LAT
TO TU BRZMI
MUZYKA!

Jej absolwenci robią kariery w Warszawie,
Wiedniu, Anglii, Szwajcarii czy Berlinie,
a znany kompozytor, Józef Świder, napisał dla
jej zespołu orkiestrowego specjalny utwór.
Państwowa Szkoła Muzyczna w JastrzębiuZdroju obchodzi w tym roku 30-lecie.

To jednak nie koniec tej historii. Nowy
jej rozdział napisał Krzysztof Zagaja.
W 2019 w budynku Sanatorium Spółki
Brackiej otworzył Galerię Dzwonków. –
Wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy
to podróżowałem po Podkarpaciu. Tata
w jednym z pamiątkowych sklepików kupił
mi pierwszy dzwonek. Była to prosta pamiątka z Dynowa. Niby drobnostka, ale tak
naprawdę to ona zapoczątkowała całą tę
historię – wspominał Krzysztof Zagaja.
Znajduje się tam już ponad 10 tysięcy
eksponatów. W ciągu pierwszego półrocza działalności galerię odwiedziło
ponad 3000 osób. – Uważajcie na te
pamiątki z wakacji – to się tak niewinnie zaczyna – przestrzegał żartobliwie
Krzysztof Zagaja w filmie promującym
Jastrzębie-Zdrój.
Więcej informacji o funkcjonowaniu Galerii Dzwonków: www.facebook.com/
galeriadzwonkow
tekst: Barbara Englender

fot. Łukasz Parylak
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Gdy otwierano szkołę, pierwszy numer
„Jastrzębia” był właśnie przygotowywany.
W gazecie nie mogło więc zabraknąć informacji na ten temat: – Po piętnastu latach
starań w dniu 17.09.1990 r. w byłym budynku PZPR w Jastrzębiu-Zdroju otwarta została
Państwowa Szkoła Muzyczna. To data, która
zostanie wpisana do historii miasta – pisał
do 1. numeru „Jastrzębia” dyrektor szkoły
Stanisław Śmietana.
Tak rzeczywiście się stało. Na samym początku jastrzębscy uczniowie mieli do swojej dyspozycji pięć pianin i jeden fortepian.
Dziś pianino stoi prawie w każdej sali lekcyjnej, a jeden spośród pięciu szkolnych
fortepianów uznawany jest za instrument
najwyższej światowej klasy. Z dwóch sekcji
instrumentalnych (dętej i perkusyjnej) powstało pięć, a kadra pedagogiczna zwiększyła się z 13 do 44 osób. W szkole działają
dwa chóry, dwa zespoły orkiestrowe, wiele
zespołów kameralnych i big-band.
Dyrektor Śmietana zarządzał szkołą przez
niemal 30 lat. Od września bieżącego
roku placówką zarządza nowa dyrektorka, Gabriela Jaworska, która tak opowiada
o swoich planach związanych ze szkołą:
– Z naszej 30-letniej tradycji pragniemy czerpać to, co najlepsze – zachować profil dęty
czy organizowane przez szkołę konkursy. Pa-

trzę także w przyszłość, dlatego chciałabym
rozwijać również pozostałe sekcje instrumentalne, by zaoferować chętnym uczniom
większy wachlarz możliwości edukacji. Dla
mnie priorytetem są uczniowie i to, by mogli
zdobywać wiedzę na najwyższym możliwym
poziomie. Mamy do tego odpowiednie warunki. Przede wszystkim mamy wspaniałych,
zdolnych uczniów oraz świetnych nauczycieli,
z ogromnym potencjałem, wielką wrażliwością i bogatym doświadczeniem pedagogicznym. Jak podkreśla, w dalszej perspektywie, chciałaby starać się o utworzenie
w Jastrzębiu-Zdroju nowych klas: wokalnej, kontrabasu, czy klawesynu.
– Mieszka w naszym młodym mieście bardzo dużo utalentowanej muzycznie młodzieży, która często bezskutecznie poszukiwała
dla siebie możliwości nauki w niewielkich
ogniskach muzycznych w Jastrzębiu i Wodzisławiu – czytamy w „Jastrzębiu” z 1990
roku. Dziś jastrzębską szkołę muzyczną
kończą zarówno muzycy instrumentaliści,
jak i świetni teoretycy. Nowa dyrektorka
szkoły podkreśla jednak, że sukces niejedno ma imię i nie można oceniać go taką
samą miarą. – Oczywiście, cieszy mnie, gdy
uczniowie robią karierę artystyczną, czuję
wówczas wielką dumę i wszystkim uczniom
takich sukcesów życzę. Ale sukcesem może
być także przełamanie się i wystąpienie na
scenie, nauczenie się gry na instrumencie,
ukończenie szkoły. Właśnie te codzienne
małe osiągnięcia są dla uczniów i rodziców
ważne. Nie każdy pianista może wygrać
Konkurs Chopinowski, choć prawie wszyscy
o tym marzą. Sukcesem szkoły nie jest tylko kolekcja laurów i dyplomów, ale również
to, w jaki sposób kształtuje ona osobowość
i wrażliwość swoich uczniów. Dlatego bardzo
zależy mi, by uczniowie naszej szkoły czerpali
radość z tego, co robią, by kochali to, co robią
i by muzyka była dla nich prawdziwą pasją.
Moim marzeniem jest również to, by uczniowie czuli się w szkole jak w domu. Właściwie
spędzają tu tak wiele czasu, że śmiało można
powiedzieć, że jest to ich drugi dom. Chciała-

bym stworzyć tu miejsce, w którym atmosfera oparta jest na zaufaniu, w którym panują
relacje: uczeń–mistrz i przyjaciel, miejsce do
którego chętnie się wraca – tłumaczy Gabriela Jaworska.
Wielką szansą dla społeczności budowanej wokół szkoły jest powstająca sala
koncertowa. Niestety, z powodu pandemii
trzy zaplanowane koncerty jubileuszowe,
zostały przesunięte na drugie półrocze.
Prace budowlane mają się skończyć już
w marcu: – Z utęsknieniem czekam na ukończenie budowy sali. Powstaje ona przede
wszystkim z myślą o uczniach, ale chciałabym także, żeby była dostępna również dla
samorządów i innych instytucji. Zależy mi
też na bliskiej współpracy z władzami Jastrzębia-Zdroju i okolicznych miejscowości, ośrodkami kultury, pobliskimi szkołami
i przedszkolami, a także szkołami muzycznymi w województwie – deklaruje Gabriela Jaworska. Do współpracy zaproszeni zostaną wybitni muzycy, ale również uczniowie,
którzy ukończyli już naukę w jastrzębskiej
szkole – Zależy mi także na tym, by nawiązać kontakt z absolwentami szkoły: by spotykali się z uczniami, dzielili się wspomnieniami,
opowiadali o swojej drodze artystycznej, czy
wreszcie dawali koncerty w naszej nowej sali
koncertowej. Chcemy utrzymać z nimi przyjacielskie kontakty, a zarazem pokazać, że
warto do nas wracać – podkreśla. Gabriela
Jaworska w jastrzębskiej szkole muzycznej pracuje od 25 lat. Prowadziła również
chóry – w tej chwili dyryguje żorskim chórem „Canticum novum”. Te doświadczenia
pracy z chórzystami z pewnością zadecydowały o jej sposobie myślenia jako dyrektora. – Jestem głęboko przekonana, że
każda działalność, również ta pozaszkolna,
ma wpływ na to jacy jesteśmy, jakimi wartościami się kierujemy. Chciałabym, by szkoła muzyczna doceniała i wspierała swoich
uczniów w ich działaniach, a także by była
miejscem naprawdę otwartym na współpracę – podsumowuje nowa dyrektorka.
tekst: Barbara Englender
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BEZPIECZEŃSTWO
JEST NAJWAŻNIEJSZE
Bezpieczeństwo – ten temat zdecydowanie zdominował XI sesję zwyczajną Rady
Miasta, która odbyła się 24 września. Sesja stanowiła również okazję do poznania
nowego Komendanta Miejskiego Policji –
mł. Insp. Piotra Sieleckiego, który nakreślił plany i zamierzenia na najbliższe lata.
Wrześniowa sesja była podsumowaniem
działania służb mundurowych w trudnych
czasach pandemii.
Zastawienie statystyk otworzyli policjanci miejskiej komendy. Od początku roku
przeprowadzając 5079 interwencji, z czego 1483 dotyczyło interwencji domowych.
Priorytetem naszej policji jest optymalizacja czasu reakcji – obecnie wynosi on
7 minut i dwie sekundy od zgłoszenia do
interwencji. Zgodnie z przekazanymi danymi ujawniono 7693 wykroczenia, z czego 5579 z nich było szczególnie uciążliwe
(m.in. kradzież, uszkodzenie mienia, nieobyczajne zachowanie). Zastępca naczelnika wydziału prewencji przypomniał
również o narzędziach wdrożonych przez
policję w celu polepszenia kontaktu z społecznością lokalną, m.in. aplikacja na telefon – Śląska Policja. Aplikacja ta zawiera
poradnik działania w nagłych sytuacjach,
nawiguje i nawiązuje kontakt z najbliższą
jednostką policji, ułatwia kontakt z dzielnicowym, pozwala na dodawanie nowych
lokalizacji w celu poprawy bezpieczeństwa
w miejscu zamieszkania.
Z ramienia straży pożarnej podsumowanie
przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego PSP, który zwrócił uwagę na obiekty, mające duży wpływ na bezpieczeństwo
w naszym mieście. Wśród nich znalazły
się m. in. Eko-Trans, zakłady JSW S.A.,
elektrociepłownie, firma Ekoplast. Oprócz
standardowych interwencji, aktywność
strażaków polegała na działaniach kontrolno-rozpoznawczych,
ćwiczeniach
i szkoleniach, w tym kontroli budynków
mieszkalnych oraz terenów rodzinnych
ogrodów działkowych. Podczas kontroli
bezpieczeństwa budynków wielorodzinnych wyszczególniono niebezpieczeństwa
wynikające z zastawiania dróg ewakuacyjnych, braku widocznej numeracji na
budynkach oraz przebudowy ogrzewaczy wody. W sumie do września strażacy
podjęli 1553 interwencji (dla porównania
w roku 2019 – 1354), w tym 167 pożarów,
1055 miejscowych zagrożeń, oraz 95 fałszywych alarmów. Interwencję Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawiały się
następująco: OSP Bzie – 31 , OSP Górne
– 3, OSP Moszczenica –12, OSP Ruptawa
– 142, OSP Szeroka – 15, OSP Jastrzębie –
20. Podczas ograniczeń spowodowanych
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pandemią koronawirusa jastrzębska straż
pożarna wspierała lokalną społeczność
poprzez pomoc w postaci zakupów dla
osób przebywających na kwarantannie,
289 interwencji w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 2 oraz dezynfekcję
pojazdów innych służb mundurowych.
Działalność Straży Miejskiej była ściśle
podporządkowana sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. Obok ponad
2500 interwencji, Straż Miejska podjęła
działania w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas 12
posiedzeń zespołu poświęconych ograniczeniu rozprzestrzenianiu się wirusa,
omawiano bieżącą sytuację na terenie
miasta, opracowując strategię współpracy między poszczególnymi jednostkami
i służbami na terenie miasta. Podczas
trwania pandemii Straż Miejska aktywnie
wspierała inne jednostki mundurowe oraz
harcerzy pod względem logistycznym oraz
technicznym. Była również odpowiedzialna za przygotowanie miejsca do odbycia
kwarantanny przez osoby zarażone oraz
dystrybucję środków dezynfekcyjnych.
Wśród placówek szkolnych na terenie
miasta rozdysponowano 2646 szt. pięciolitrowych płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, 120 000 maseczek oraz ponad
60 termometrów bezdotykowych.
Bezpieczeństwa nie było jedynym tematem wrześniowej sesji. Wśród uchwał
podjętych przez radnych znalazły się m. in.
te definiujące zasady korzystania z obiektu Inhalatorium w Parku Zdrojowym,
Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych oraz
Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2. Radni przyjęli wniosek w sprawie
podjęcia działań wspólnie z odpowiednimi służbami i zarządcami nieruchomości
w celu prawidłowego oznakowani dróg
pożarowych, dojazdów do budynków
mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Zdecydowano również o ustaleniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicielu nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Radni podjęli decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku
Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Komendzie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Jastrzębiu-Zdroju. Złożyli w tej kwestii
wniosek do Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Śląskiego o nadanie srebrnej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla
Województwa Śląskiego” Komendantowi Miejskiemu PSP st. bryg. Wojciechowi

fot. archiwum UM

Piechaczkowi oraz Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.
Realizacja zadań Straży Miejskiej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych
1. Patrole:
a. 		 piesze – 52
b. 		 zmotoryzowane – 282
2. Czynności administracyjno-porządkowe:
a. 		
Doprowadzono do miejsca zamieszkania 3 nietrzeźwe osoby.
b. 		
Przeprowadzono kontrole czystości i porządku na terenie 11
nieruchomości.
c. Usunięto z drogi 11 nieużywanych samochodów.
3. Wystawiono mandaty karne kredytowe
dla 98 sprawców wykroczeń.
4. Zastosowano środki wychowawcze
wobec 133 sprawców wykroczeń.
5. Skierowano do Sądu Rejonowego 12
wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń.
6. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne
strażnicy kontrolują przepływ osób
w budynkach Urzędu Miasta oraz Urzędu Stanu Cywilnego.
7. Od 1 do 11 września strażnicy w ramach akcji „Bezpieczna droga do
szkoły” kontrolowali bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego w rejonie wybranych placówek oświatowych.
8. Wspólnie z Policją strażnicy zabezpieczyli 2 trasy rodzinnych rajdów rowerowych odbywających się w dniu 31 lipca
i 4 września.
tekst: Jacek Majewski

BĘDĄ MIEJSCA
POSTOJOWE W ZDROJU
Uspokajamy mieszkańców. Budowa placu reprezentacyjnego nie
jest równoznaczna z brakiem miejsc do parkowania w Zdroju.
Do Urzędu Miasta napływają petycje
mieszkańców zaniepokojonych planowaną
w Zdroju budową placu reprezentacyjnego
w miejscu obecnie wykorzystywanym jako
parking. – Dziękuję za te liczne głosy w sprawie parkingu w Zdroju. To dowód na to, że jastrzębianie są zaangażowani w życie miasta
i chcą mieć wpływ na jego rozwój i funkcjonalność – mówi prezydent Anna Hetman.
Teren parkingu, do którego tak przyzwyczajeni są jastrzębianie, de facto jest
częścią parku i nigdy ani historycznie, ani
w planach architektonicznych nie był przeznaczony do pełnienia takiej funkcji. Naturalne stało się, że wraz z kompleksową
modernizacją Parku Zdrojowego, chcemy
go uporządkować i przywrócić mu dawny blask. Stąd też plan budowy placu reprezentacyjnego – miejsca przyjaznego
mieszkańcom i funkcjonalnego.
Nie podlega wątpliwości, że ta przestrzeń
publiczna wymagała od dawna kompleksowego zagospodarowania. W ślad za

projektem budowlanym miasto otrzymało
zgodę Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.
Obecnie jesteśmy na etapie wyłonienia
wykonawcy. W ramach zadania zaplanowano przebudowę istniejącej drogi dojazdowej do Domu Zdrojowego, budowę
placu wraz z jego odwodnieniem, schodów terenowych, fontann terenowych na
skarpie, przebudowę napowietrznej linii
telekomunikacyjnej na podziemną, przeniesienie w inną lokalizację istniejącej stacji transformatorowej, budowę siedzisk,
wymianę tablicy upamiętniającej miejsce
męczeńskiej śmierci 15 więźniów KL Auschwitz-Birkenau, budowę nowoczesnego
oświetlenia placu a także wykonanie nasadzeń nowej roślinności, zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich.
Budowa placu reprezentacyjnego nie sprawi jednak, że w Zdroju zabraknie miejsc
parkingowych.

– Pragnę Was uspokoić, że powstanie placu
reprezentacyjnego nie oznacza, że w Zdroju
nie da się już zaparkować samochodu. Inwestycja będzie realizowana, a w międzyczasie
powstaną nowe miejsca postojowe, których
lokalizację już zaplanowaliśmy – zapewnia
prezydent Anna Hetman.
Przy ulicy Witczaka powstaną nowe miejsca parkingowe. Obok nowych budynków
TBS-u docelowo powstanie 50 miejsc postojowych a po stronie parku oraz w rejonie basenu kolejnych ponad 100. Ponadto
w dzielnicy Zdrój znajdują się już miejskie
parkingi oraz lokalizacje, w których możliwa
jest budowa kolejnych miejsc postojowych
(w rejonie dworca autobusowego przy ul.
Broniewskiego oraz w ciągu ulicy 1 Maja).
W tych miejscach zamierzamy stworzyć
więcej miejsc postojowych, niż znajduje
się obecnie na nieutwardzonym parkingu.
Będą one tworzone sukcesywnie.
tekst: Izabela Grela
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Miasto szykuje nową
siedzibę dla Powiatowego
Urzędu Pracy.

RUSZA REMONT PEC-U

W listopadzie rozpocznie się remont byłej siedziby Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. Docelowo
w budynku ulokowane zostaną dwie instytucje: Powiatowy
Urząd Pracy oraz Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.
Przypomnijmy, że miasto budynek po byłym PEC-u kupiło
w 2018 roku. – Musieliśmy znaleźć nową siedzibę dla Powiatowego Urzędu Pracy. PUP znajduje się obecnie w budynku przy ul.
Pszczyńskiej, w którym przecieka dach, a całość wymaga generalnego remontu. Poza tym jest on za mały na potrzeby tej instytucji. Budynek PEC-u przy ul. Wrocławskiej pomieści nie tylko PUP,
ale i MZOSiP. Jest to miejsce położone w centrum miasta, co jest
znacznym ułatwieniem dla klientów – tłumaczy zastępca prezydenta Roman Foksowicz.
Wykonawcą inwestycji w drodze przetargu zostało Przedsiębiorstwo Budowlane Budopol. W planie robót jest między innymi termomodernizacja budynku, wymiana instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, a także
stolarki okiennej i drzwiowej. Dodatkowo w budynku pojawi się
winda. Firma zadeklarowała, że wykona całość robót w 250 dni.
Inwestycja będzie kosztowała 4.827.000 złotych.
tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak

Trwa modernizacja Zespołu Szkół nr 5 wraz
z Centrum Kształcenia Zawodowego. To kolejna
duża inwestycja, jaką miasto zaplanowało
w ramach programu poprawy infrastruktury
oświatowej w Jastrzębiu-Zdroju.

KOLEJNA SZKOŁA
WYPIĘKNIEJE

Na termomodernizację i przebudowę obiektów Zespołu Szkół nr 5
i Centrum Kształcenia Praktycznego miasto pozyskało prawie 4,2
miliona złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. – Konsekwentnie realizujemy program poprawy infrastruktury oświatowej w naszym mieście. To już kolejne placówki oświatowe, które doczekały się modernizacji. Nie mam wątpliwości, że dzięki temu znacząco poprawiamy komfort
nauki jastrzębskich uczniów – mówi prezydent Anna Hetman.
Przetarg na realizację przedsięwzięcia wygrało Przedsiębiorstwo
Budowlane Budopol, które roboty związane z poprawą efektywności energetycznej obiektów wyceniło na 6 milionów 933 tysiące zł.
Projekt w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku ZS nr
5 obejmuje termomodernizację budynku szkoły, wymianę części
drzwi zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur
spustowych, budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy
głównym wejściu do budynku a także roboty instalacyjne i sanitarne. Projekt, w zakresie przebudowy i termomodernizacji budynku
Centrum Kształcenia Zawodowego obejmuje prace polegające na
przebudowie i termomodernizacji budynku warsztatowego. Dodatkowo zaprojektowano rozbiórkę części łącznika między budynkiem ZS nr 5 a halą warsztatów CKZ i jego adaptację na wiatrołap.
W czasie trwania inwestycji uczniowie kontynuują naukę w byłej
Szkole Podstawowej nr 7 przy ulicy Kaszubskiej.

tekst: Izabela Grela

fot. Łukasz Parylak

Na trzy miesiące przed czasem
zakończona została przebudowa Szkoły
Podstawowej nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju.
A to oznacza, że uczniowie osiemnastki
po przerwie świątecznej wrócą do nowo
wyremontowanej szkoły.

BŁYSKAWICZNY
REMONT „18”
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Wykonawcą inwestycji na osiedlu 1000-lecia była firma z Częstochowy - Przedsiębiorstwo Budowlane „Częstobud" Damiana
Świącika. Za prawie 9 milionów 800 tysięcy złotych zobowiązała się do wykonania gruntownego remontu placówki. Wymienione zostały sieci wodociągowa, elektryczna, gazowa, cieplna.
Cały budynek został poddany termomodernizacji. Sala gimnastyczna i kuchnia zostały wyposażone w klimatyzację. Szkoła
otrzyma nowe oświetlenie typu LED oraz instalację fotowoltaiczną. Zostały wykonane podjazdy dla niepełnosprawnych,
a budynek wyposażony w windę.
– Szkoła Podstawowa nr 18 przeszła gruntowną modernizację.
Poprawiona została jej funkcjonalność, zwłaszcza w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Co ważne, po zakończeniu modernizacji jest placówka w pełni przyjazną środowisku
– podsumowała prezydent Anna Hetman.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Daszek idzie
za ciosem i przymierza się do budowy kolejnych mieszkań

ZNÓW BĘDĄ BUDOWAĆ MIESZKANIA W ZDROJU
TBS Daszek wybuduje kolejne mieszkania.
Nowy blok powstanie przy ulicy Witczaka.
Dopiero co w lipcu ubiegłego roku klucze
do 27 mieszkań trafiły w ręce najemców,
a już planowana jest kolejna budowa.
Na ostatniej sesji radni wsparli spółkę,
przekazując na zwiększenie kapitału 3 miliony złotych. To otwiera drzwi do nowej
inwestycji. W dzielnicy Zdrój, tuż obok oddanego niedawno bloku, powstanie kolejny.
Tym razem z 33 mieszkaniami i 21 miejscami postojowymi w garażu podziemnym.
Lokale będą dwu-, trzy- i czteropokojowe
o powierzchni od 51 do 77 metrów kwadratowych. – Rozplanowanie mieszkań
w budynku, w tym ilość pokoi i metraż, zostało dokonane na podstawie wniosków osób
zainteresowanych najmem mieszkań w JTBS.

W budynku znajdować się będą również pomieszczenia techniczno-gospodarcze, wózkownie, suszarnie oraz komórki lokatorskie
– zapewnia prezes Ernest Famulski.

zowe dwufunkcyjne CO/CWU, piec gazowy
z piekarnikiem w kuchni, armaturę sanitarną oraz instalację telewizyjną, internetową, telefoniczną i domofonową.

Budynek będzie miał pięć kondygnacji naziemnych. Wybudowany zostanie w technologii tradycyjnej. System dróg i chodników zapewni swobodny dojazd i dojście do
budynku. Dla mieszkańców przewidziano
dodatkowe miejsca parkingowe, tereny
zielone oraz plac zabaw.

Inwestycja będzie finansowana w 44%
ze środków pochodzących z preferencyjnego kredytu udzielonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego z siedzibą
w Warszawie. Pozostałe 56% to środki
własne spółki, w tym środki z partycypacji w kosztach budowy budynku pozyskane od przyszłych najemców.

Wszystkie 33 mieszkania będą wykończone w wysokim standardzie. Na podłogach znajdą sie panele podłogowe i płytki
ceramiczne. Łazienka i kuchnia będą wykończone płytkami ceramicznymi a całe
mieszkanie wymalowane farbą emulsyjną.
Mieszkania będą wyposażone w piece ga-

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to grudzień 2020/styczeń
2021 i uzależniony jest od pozytywnego
rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie budynku.
tekst: Izabela Grela

Zakończenie inwestycji oznacza,
że tuż po przerwie świątecznej
uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 18 będą mogli wrócić do wyremontowanej szkoły.
Miasto na tę inwestycję pozyskało ponad 3 miliony 113
tysięcy złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.
tekst: Izabela Grela
fotografie: Łukasz Parylak
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300 PARKOWYCH DRZEW ODZYSKAŁO BLASK
Pamiętają jeszcze czasy hrabiego Feliksa
von Königsdorffa. Drzewa rosnące w Parku Zdrojowym poddano specjalistycznym
zabiegom pielęgnacyjnym.
W ciągu kilku tygodni firma arborystyczna
Dalpinex z Bielska-Białej zadbała o ponad
300 okazałych drzew, rosnących w Parku
Zdrojowym. Zostały one skatalogowane,
zbadane i zabezpieczone. W ramach prac

między innymi usunięto suche gałęzie,
które groziły niekontrolowanym upadkiem. Prace prowadzone były na wysokości, jednak bez użycia ciężkiego sprzętu
(jak np. tak zwana zwyżka), co zapobiegło
zniszczeniu systemu korzeniowego drzew.
Fachowcy umiejętnie poradzili sobie
z wiekowymi pacjentami, zabezpieczając drzewa na dwa-trzy najbliższe sezo-

ny. Dzięki temu będą one nadal cieszyć
mieszkańców i turystów, którzy chętnie
przyjeżdżają do jednego z największych
na Śląsku zabytkowych parków. Pielęgnacja drzew rosnących przy parkowych
alejkach jest niezbędna dla bezpieczeństwa osób spacerujących po terenie dawnego uzdrowiska.
tekst: Barbara Englender

W MIEŚCIE STANĘŁY NOWE
DOMKI DLA OWADÓW
Motyle, trzmiele, pszczoły, biedronki czy złotooki – to między
innymi z myślą o nich w mieście postawiono 10 nowych domków dla owadów. Dają schronienie przed zimnem, deszczem
i drapieżnikami.
Domki, często zwane również hotelami, mają imitować naturalne warunki i choć częściowo zastępować owadom ich kryjówki.
Trzmiele czy pszczoły są coraz bardziej narażone ze względu
na przemiany środowiska naturalnego. Obecne budownictwo
znacznie utrudnia insektom znalezienie odpowiedniego miejsca
do zimowania. Kiedyś kryły się w strzechach, szparach w murach, stertach patyków, chaszczach i zaroślach – dziś w miastach coraz mniej jest takich miejsc.
Domki stanęły między innymi przed budynkiem Urzędu Miasta, wśród posadzonych między ulicą Katowicką a Aleją Piłsudskiego liliowców ogrodowych, obok Biblioteki Głównej
oraz w Parku przy ulicy Żeromskiego za hotelem „Dąbrówka”.
Koszt domków to 1700 zł.
W ubiegłym roku w ogródkach publicznych przedszkoli w Jastrzębiu stanęło ich już 20. Przyjazną przestrzeń dla owadów
można też stworzyć samemu na balkonie lub w ogródku. Wystarczy suche drewno z nawierconymi kanalikami, kora, łodygi
czy wiązki trzciny.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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fot. Wiktoria Knesz

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW SENIORÓW
ZAPRASZA DO KONTAKTU
Krystyna Jurewicz, pełnomocnik do spraw polityki senioralnejpełni dyżury telefoniczne. Można skontaktować się
z nią pod numerem telefonu: 501 531 782 w każdy wtorek
i czwartek między godziną 16.00 a 17.00.

NA CO ZOSTANĄ PRZEZNACZONE
ŚRODKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO?
Remonty dróg, imprezy kulturalne, zakup niezbędnego sprzętu
i wyposażenia – mieszkańcy sołectw zdecydowali już, na co wydadzą środki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok. Łącznie
zostanie zrealizowanych 16 zadań w 6 jastrzębskich sołectwach.
Wnioski z projektami uchwalają zebrania wiejskie – z inicjatywy
sołtysa, rady sołeckiej lub 15 pełnoletnich mieszkańców.
Sołectwo Borynia:
• Remont nawierzchni drogi na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) – 56 325,90 zł
Sołectwo Bzie:
• Zakup urządzeń na ogólnodostępny plac zabaw położony
przy Szkole Podstawowej nr 15 – 11 325,90 zł
• Organizacja festynów – 8 000,00 zł
• Zakup stojaków i pokrowców na kolumny – 5 000,00 zł
• Zakup ścian bocznych z drzwiami do namiotu sołeckiego –
3 000,00 zł
• Zakup stołów i krzeseł konferencyjnych – 12 000,00 zł

OCZYSZCZACZE
POWIETRZA TRAFIŁY
DO NAJMŁODSZYCH
Jak co roku, wraz z nadejściem sezonu grzewczego,
rośnie obawa o jakość powietrza. Rośnie też liczba
wniosków o kupno oczyszczaczy wysyłana do Fundacji JSW. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest akcja
„Czyste powietrze dla Przedszkoli w regionie – zakup
oczyszczaczy powietrza”, która swój finał miała 1 października w Hali Widowiskowo-Sportowej. Na ręce dyrektorów publicznych przedszkoli i żłobków z regionu
przekazano 100 oczyszczaczy powietrza. W gronie
obdarowanych znalazło się 19 jastrzębskich placówek.
W spotkaniu wzięły udział władze gmin objętych działaniem Fundacji JSW, naczelnicy wydziałów oświaty
i dyrektorzy przedszkoli i żłobków oraz niewielka delegacja dzieci z Publicznego Przedszkola nr 20.
Ogłoszono również konkurs na kreatywne prace obrazujące, jak przekazany sprzęt sprawdza się na miejscu. Do wygrania będą kolejne urządzenia. Szczegóły
na stronie internetowej www.fundacjajsw.pl.

• Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich –
10 000,00 zł

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

• Zakup namiotu festynowego – 7 000,00 zł
Sołectwo Moszczenica:
• Budowa oświetlenia traktu pieszego od ulicy Kościelnej do
rzeki Szotkówki – 47 000,00 zł
• Doposażenie wiaty rekreacyjnej w urządzenia i sprzęt gastronomiczny – 3 525,90 zł
• Uroczystości kulturalno-promocyjne „Dzień Dziecka”, „Dożynki”, „Festyn Rodzinny – Biesiada” - 5 800,00zł
Sołectwo Ruptawa-Cisówka:
• Remont wiaty – 51 825, 90 zł
• Zakup grilla elektrycznego z akcesoriami – 4 500,00 zł
Sołectwo Skrzeczkowice:
• Remont nawierzchni drogi na ulicy Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do granic miasta (w ramach posiadanych środków) – 56 213,25 zł

fot. Łukasz Parylak

Sołectwo Szeroka:
• Zagospodarowanie terenu przy „starej szkole” SP nr 18 ul.
Fredry 20 – 50 000 zł
• Imprezy kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa
Szeroka – 6 325,90 zł
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

KLUB SENIORA
WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ
Po kilku miesiącach zawieszenia z powodu epidemii
jastrzębscy seniorzy wracają do działania. Oczywiście,
przy zachowaniu procedur sanitarnych, mających na
celu zapobieganie zachorowaniu na COVID-19. Zapraszają wszystkie osoby powyżej 60. roku życia do swojej siedziby przy ulicy Mazowieckiej 10 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 13.00 do 19.00.
Klub Seniora rozpoczął swoją działalność w 2017 roku.
Od tego czasu z powodzeniem pozwala osobom starszym spędzić miło czas, ale też nauczyć się czegoś
nowego. Klub prowadził już zajęcia z jogi, brydża czy
gimnastyki, były też warsztaty fotograficzne, nauka
tańca i śpiewu i spotkania autorskie.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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NOWE PERSPEKTYWY DLA TERENÓW GÓRNICZYCH
Pozyskiwanie dodatkowych funduszy,
przygotowanie terenów pod inwestycje
i współpraca z innymi organizacjami były
tematami spotkania Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górniczych.
Podczas spotkania, które odbyło się 7 października 2020, przewodnicząca Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, Anna
Hetman, podkreślała, że transformacja
terenów pokopalnianych to prawdziwe wyzwanie: – Z informacji, które do nas napływają,
wynika, że zamykanie kopalń jest nieuchronne.
Naszym zadaniem jest maksymalne złagodzenie skutków społecznych i gospodarczych tych
działań. To ogromne wyzwanie. W oczywisty

sposób, pojedyncze gminy nie mają ku temu ani
wystarczających środków, ani instrumentów. Tu
potrzebna jest pomoc rządu i innych instytucji.
Ogromną szansą mogą być pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Będziemy
walczyć o te środki – zaznaczała Anna Hetman podczas spotkania.
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to jeden z trzech filarów unijnego Mechanizmu
Sprawiedliwej Transformacji - pozwala on
między innymi pozyskać środki wspierające tworzenie nowych miejsc pracy na
terenach pogórniczych. Pomoc ta ma być
udzielana na podstawie opracowywanych
właśnie Terytorialnych Planów Sprawiedli-

wej Transformacji – dokumentów wykazujących potrzeby i cele, jakie powinny zostać
osiągnięte do 2030 roku, a także konkretne
działania, mające umożliwić ich osiągnięcie.
Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce
zamierza również we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa wytworzyć
nowe narzędzia, które ułatwią współpracę
gmin i inwestorów – między innymi bazy
danych zewidencjonowanych terenów pogórniczych. Planowane jest rozpoczęcie
współpracy stowarzyszenia z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz z organizację Climate-Kic, działającą na rzecz klimatu. To właśnie
w tak szerokiej współpracy – zarówno mię-

CERAMIKA W DOMU ZDROJOWYM

Zwierzątka, miseczki, a nawet... kubek ze skrzydłami. W pracowni plastycznej jastrzębskiego Miejskiego Ośrodka Kultury – prócz
świetnych rysunków czy grafik – zaczęły powstawać ceramiczne
dzieła sztuki. Umożliwił to 100-litrowy piec do wypalania gliny,
który udało się zakupić dzięki darowiźnie przekazanej przez Fundację JSW.

– Od dawna myślałyśmy o tym, by poszerzyć nasza ofertę i do regularnie prowadzonych przez nas zajęć plastycznych w Domu Zdrojowym
wprowadzić również ceramikę. Pomysł powrócił na ubiegłorocznym
Wakacyjnym Plenerze Malarskim, podczas którego odwiedziliśmy
pracownię ceramiczną Terraart w Radziechowach. Dzieci zafascynowały się kołem garncarskim i modelowaniem w glinie. Teraz dzięki
zaangażowaniu wielu osób, w tym instruktorów MOK, którzy napisali
projekt modernizacji, marzenia stały się rzeczywistością. Już od września możemy cieszyć się naszą nową, piękną pracownią – relacjonuje
Renata Dziadek, instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury.
Prócz pieca ceramicznego, w pracowni znalazły się również nowe
meble, sztalugi, mała prasa graficzna, koło garncarskie, narzędzia
i materiały malarskie. To jednak piec zrobił największą furorę. Na
otwartych warsztatach w Domu Zdrojowym limit miejsc wypełnił
się błyskawicznie. Jedną z uczestniczek była 10-letnia Zosia: – Dla
mnie to był wyjątkowy dzień. Mogłam wejść w świat fantazji i zrobić z gliny, co tylko chcę. Zrobiłam kubek z indiańskimi piórami z filmu
„Mustang z Dzikiej Doliny”, które wyglądały jak prawdziwe, a jednak
były z gliny. Inne dzieci przygotowały fajne miseczki. Pomagały nam
panie instruktorki – pani Renia Dziadek i pani Małgosia Patek z MOK-u. Teraz nasze dzieła się suszą i czekają na wypalenie w piecu. Świetne jest to, że na warsztatach nie mamy prawie żadnych ograniczeń
– opowiada Zosia. Wtórują jej instruktorzy: – Naszym dzieciom nie
brakuje pomysłów i wyobraźni. Już teraz widzimy, że podczas zajęć
powstają przepiękne prace. Nie możemy się doczekać pierwszego wypału na biskwit, a potem efektów pokrycia farbą i szkliwem...
Do pracowni plastycznej, działającej w Domu Zdrojowym od
2000r., uczęszcza około 40 artystów w różnym wieku – najmłodsi z nich mają 6-7 lat. Wraz z pojawieniem się pieca ceramicznego
utworzono dodatkową grupę, która będzie pracowała głównie
z ceramiką. – To bardzo przyjemna, lubiana przez dzieci technika.
Praca z gliną to kontakt z ciekawym materiałem, dającym wiele możliwości twórczych. Rozwija kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne, a do tego uczy cierpliwości, skupia uwagę, uspokaja… Nasze
dzieci chętnie uczestniczą w warsztatach, dopytują, jak często będzie-
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my tworzyć ceramikę w ramach regularnych zajęć. Mamy nadzieję,
że w pracowni powstaną ciekawe, niepowtarzalne prace, a przy tym
dzieci będą dobrze się bawić – podkreśla Renata Dziadek.
Dotacja z Fundacji JSW wyniosła 41, 5 tysiąca złotych, łączna
wartość modernizacji pracowni to 47 tysięcy złotych.
tekst: Barbara Englender

dzy gminami, jak i z instytucjami zewnętrznymi Stowarzyszenie Gmin
Górniczych w Polsce – dostrzega
szansę na pozyskanie inwestorów
oraz dodatkowych środków finansowych. W planach stowarzyszenia
jest również organizacja Dorocznej
Konferencji Gmin Górniczych na
przełomie października i listopada
2020 roku. Konferencja odbyłaby
się w systemie hybrydowym, lecz
plany te uzależnione są od sytuacji
epidemiologicznej.
tekst: Barbara Englender

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
#PodBiałoCzerwoną

Każda gmina w Polsce może otrzymać maszt i polską flagę –
wystarczy dołączyć do inicjatywy „Pod biało-czerwoną” i zebrać
wystarczającą ilość głosów. Dla Jastrzębia-Zdroju jest to 500
podpisów. Głosować można na stronie internetowej projektu:
bialoczerwona.www.gov.pl. Aby oddać głos wystarczy wypełnić
wymagane pola i zaakceptować regulamin.

fot. Pixabay

W TYM ROKU BEZ KWESTY
NA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Ze względu na epidemię jastrzębskie Hospicjum Domowe rezygnuje w tym roku z przeprowadzenia kwest na cmentarzach.
Zbiórki na rzecz hospicjum są listopadową tradycją w naszym
mieście. Od 2002 roku w Dzień Wszystkich Świętych wolontariusze stają z puszkami, by wśród odwiedzających cmentarze
zbierać środki na potrzeby Hospicjum Domowego im. księdza
Eugeniusza Dutkiewicza SAC.

Biało-czerwona flaga jest tym, co łączy nas wszystkich – taka
jest idea najnowszej rządowej kampanii. Poza zjednoczeniem
pod narodowymi barwami ma też na celu godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku.
Trwają prace nad interaktywną mapą, na której będzie można
na bieżąco sprawdzać liczbę głosów dla każdej miejscowości.
Powstanie też ranking ukazujący pozycję gminy w klasyfikacji.
Wejdź na bialoczerwona.www.gov.pl i oddaj swój głos dla Jastrzębia! Na naszej stronie www.jastrzebie.pl i profilu Facebook
będziemy informować o pozycji naszego miasta.
Głosy można oddawać do 11 listopada do godziny 23:59.
W trzech gminach, które uzyskają procentowo najwięcej głosów
swoich mieszkańców, odbędzie się uroczyste podniesienie flagi
na maszt z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Ubiegłoroczna, 17. z kolei kwesta okazała się rekordowa – zebrano na niej ponad 50 tysięcy złotych. Początki były skromne – przez pierwszych kilka lat pieniądze do puszek zbierała
garstka stałych wolontariuszy, którzy na co dzień pomagali
podopiecznym hospicjum. Stali jedynie przy kościele pw. świętej Katarzyny i na cmentarzu komunalnym. Po kilku latach,
dzięki zaangażowaniu nauczycieli i dyrekcji szkół, udało się do
pomocy zachęcić jastrzębską młodzież. W 2019 roku aż 350
ochotników zachęcało ludzi do wsparcia hospicjum na wszystkich jastrzębskich cmentarzach.
Zachęcamy, by mimo tegorocznych ograniczeń, wesprzeć hospicjum w inny sposób – przekazując 1% podatku, biorąc udział
w zbiórce „Pola Nadziei”, która, miejmy nadzieję, odbędzie się
wiosną, a także dokonując wpłat na konto. Niezbędne informacje znajdziecie na stronie www.hospicjum-jastrzebie.pl.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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Laura Grzyb, zawodniczka, która sportowe pierwsze kroki
stawiała w BKS Jastrzębie, niedawno stoczyła w ringu swoją
czwartą zawodową walkę. Podczas gali Tymex Boxing Night
13 jednogłośnie pokonała na punkty Włoszkę Monicę Gentili.
Nam opowiedziała o nabierającej rozpędu karierze, marzeniach
i bieżących sprawach związanych z rodzinnym miastem.
Na jakie pytania odpowiadasz teraz najczęściej?
Otrzymują dużo pytań w stylu „czy nie przeszkadza mi, że się nie
mogę pomalować do ringu?” Chciałabym, żeby ludzie zaczęli patrzeć na boks kobiet tak, jak patrzy się na boks mężczyzn. Chcę
być dowodem, że kobieta może być dobra w tym męskim sporcie.
Weszłaś do ringu przy akompaniamencie utworu Czerwonych
Gitar – kibice zapamiętają show?
Jestem wesołą i pozytywną osobą, zawsze byłam muzykalna, lubię się wygłupiać. Boks zawodowy to nie tylko sport – nie liczy się
tylko sam wynik, ale showbiznes. Jeśli nikt nie będzie cię chciał
oglądać, nie zainteresujesz sobą nikogo, to nie będziesz walczyć.
Ja mierzę wysoko, chcę bić się o pasy, jeśli ludzie nie będą o mnie
mówić – nikt mi takiej walki nie da. To stąd biorą się takie wejścia.

fot. Radosław Denisiuk

Spotykamy się po twojej czwartej zawodowej walce – nieco innej niż dotychczasowe.
Tak, tym razem nie skończyłam przed czasem, walczyłam przez
całe osiem rund. W trzeciej mocno trafiłam i mogłam zakończyć
walkę, jednak wcześniej wspólnie z trenerem ustaliliśmy taktykę
– miałam przeboksować pełen dystans, żeby sprawdzić, w którym jestem miejscu i ile mi jeszcze brakuje.
Przeciwniczka czymś cię zaskoczyła?
Oglądam wcześniejsze walki rywalek, ale bardziej skupiam się na
tym, co ja mam w ringu zrobić, niż na tym, co może przeciwniczka. Oprócz przygotowania fizycznego ciągle pracuję też nad swoją
psychiką, sferą mentalną i chyba widać pierwsze tego efekty. To
nieodłączny element przygotowań.
Komentatorzy zwracali uwagę na Twoją pracę nóg – to efekt kariery w boksie amatorskim?
Oczywiście. Andrzej Porębski, mój pierwszy trener, przywiązywał do
pracy nóg niezwykłą wagę. Zawsze nad tym ciężko pracowaliśmy,
chyba ciężej niż nad innymi elementami. Dziś to procentuje, wiele zawodniczek o tym elemencie zapomina, a ja jestem w ringu szybsza.

Tuż po walce, jeszcze w ringu, zabrałaś głos i od razu mobilizowałaś fanów do udziału w akcji charytatywnej dla jastrzębianina, Dawida Miernika.
Moje walki są kolejnymi szczebelkami w drodze do miejsca, gdzie
chcę się ostatecznie znaleźć. Więc fajnie, że je wygrywam, zwycięstwo jest zapłatą za ciężką pracę. Jednak na świecie jest mnóstwo przykrych, złych rzeczy. Jeśli mogę wykorzystać swoje 5
minut i komuś pomóc, to ja chcę to zrobić zamiast opowiadać do
mikrofonu, że fajnie skakało mi się w tym ringu i prawy mocny
cios zadałam. Dawid jest przykładem prawdziwego wojownika
i dlatego zdecydowałam się mu pomóc. Śledźcie mnie w mediach
społecznościowych – tam znajdziecie wszelkie informacje.
Wzięłaś też udział w akcji „Nie oczerniaj górnika”.
Jestem jastrzębianką, nawet jak jestem na drugim końcu świata
– w sercu mam Jastrzębie. Mój tata był górnikiem. Będąc w Łodzi czy Warszawie niejednokrotnie słyszałam mało pochlebne
komentarze o górnikach i mieszkańcach naszego regionu, a tutaj życie toczyło się jak wszędzie i niczym sytuacja nie różniła się
od innych części kraju. Stoję murem za Śląskiem, dlatego bardzo
chciałam wziąć udział w tej akcji i cieszę się, że się udało.
Sportowe marzenie?
Być nr 1 na świecie. Nieważne, czy w boksie zawodowym czy
amatorskim, na to pracuję całe życie.
rozmawiał: Łukasz Parylak

Wolałabyś medal olimpijski czy pas federacji?
Zdecydowanie medal. Każdy sportowiec o tym marzy i ja też. Medal
olimpijski to byłoby podsumowanie kariery. Jednak zdobycie pasa
często wiąże się z pokonaniem gwiazd boksu olimpijskiego – coraz
więcej dobrych zawodniczek przechodzi do boksu zawodowego.
Co powiedziałabyś osobom, które chcą trenować boks?
To jest ciężki, niewdzięczny, ale piękny sport. Żeby myśleć o zwycięstwach trzeba być najlepszym w każdym aspekcie. To buduje nasz charakter i wychowuje. Jest też coraz więcej osób, które uprawiają boks czy inne sporty walki zupełnie rekreacyjnie
– można poprawić sylwetkę, kondycję, można wyładować stres –
to świetna alternatywa dla nudnego ćwiczenia na siłowni. Można
też wyciągnąć dzieciaki sprzed bloków, sprzed komputerów, żeby
nie robiły głupot i miały się czym zająć.
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fot. Tymex Boxing Promotion

15-LATEK
W LIDZE
MISTRZÓW
Maksymilian Granieczny, adept Akademii
Talentów Jastrzębskiego Węgla, wystąpił
w meczu z Draisma Dynamo Apeldoorn.
Jastrzębski Węgiel pewnie pokonał holenderski zespół i zameldował się w 2.
rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów. Mecz
przebiegał pod dyktando naszej drużyny,
jednak w drugim secie stało się coś, czego
kibice długo nie zapomną. Na boisku w Hali
Widowiskowo-Sportowej miał miejsce jeden z najciekawszych debiutów ostatnich
lat. Przy stanie 24:15, na placu gry pojawił się 15-letni Maksymilian Granieczny.
I choć w tej partii nie miał kontaktu z piłką,
wzbudził niemały aplauz zgromadzonej
widowni. Drugie wejście Graniecznego
miało miejsce pod koniec trzeciej odsłony
spotkania. Adept Akademii Talentów popisał się pewnym przyjęciem zagrywki i tym
samym wziął udział w punktowej akcji Jastrzębskiego Węgla.
– Kiedy wchodziłem na boisko, na pewno pojawił się lekki stres. Ale wsparcie całego zespołu było ogromne. Starsi koledzy bardzo ciepło
mnie przyjęli i ten stres z każdą chwilą mijał.
Bardzo cieszyłem się z tego, że mogłem stać
na boisku obok nich i zakończyć set. To było dla
mnie cenne doświadczenie i chcę dalej iść do
przodu – podkreśla Maksymilian Granieczny, którego w czwartek z trybun jastrzębskiej hali mocno wspierali jego rodzice.

Jakub Popiwczak (z lewej) oraz Maksymilian Granieczny, fot. Jastrzębski Węgiel

„Maksiu” jest obecnie uczniem II klasy
Liceum Ogólnokształcącego Niepublicznej Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Jastrzębski Węgiel”. Do Akademii Talentów
trafił w 2016 roku z Górnika Radlin. Wcześniej trenował gimnastykę artystyczną.
Ma na swoim koncie mistrzostwo Polski
młodzików wywalczone przed rokiem
w Krośnie Odrzańskim, a w tym roku do

swojego dorobku dopisał mistrzostwo
Polski kadetów.
Dotychczas najmłodszym debiutantem
w oficjalnym meczu w barwach Jastrzębskiego Węgla był Jakub Popiwczak. Od
teraz rekord ten należy do Maksymiliana
Graniecznego.
tekst: Łukasz Parylak

SUKCES NASZYCH TENISISTÓW
Wspaniale na Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostwach Polski
Kadetów w tenisie stołowym, rozgrywanych w Kraśniku w dniach
24-27 września, zaprezentowali się nasi kadeci Bartłomiej Skórko
i Maciej Domin, którzy w sumie zdobyli aż trzy medale.
Złamana rakietka w rywalizacji drużynowej spowodowała, że
drużyna JKTS Jastrzębie choć dotarła do półfinału zawodów,
to z pożyczonym sprzętem wywalczyła "tylko" brąz. Pechowe
zdarzenie nie zniechęciło jednak naszych tenisistów. Bartłomiej Skórko w pozostałej części mistrzostw radził sobie świetnie. Przez zawody szedł jak burza i został zatrzymany dopiero
w półfinale, gdzie po bardzo wyrównanej grze przegrał z Miłoszem Sawczakiem. Ostatecznie Bartek uplasował się na trzecim
miejscu i zdobył drugi medal Mistrzostw Polski Kadetów. Jeszcze lepiej poszło w grach podwójnych kadetów, gdzie jego partnerem był Dawid Michna (UKS Lis Sierakowice). Razem doszli aż
do finału, gdzie musieli uznać wyższość pary Mateusz Zalewski
(ZKS Zielona Góra) – Miłosz Sawczak (KS Bronowianka Kraków).
Trenerem zdolnych jastrzębian jest Tomasz Pisarczyk.
fot. JKTS Jastrzębie

tekst: Łukasz Parylak
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