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CHŁOPIEC, 
KTÓRY MA 
SUPERMOC
Ma 8 lat i od początku października jest 
zawodnikiem jastrzębskiego klubu UKS 
Pionier. Choć w barwach Jastrzębia gra krótko, 
Antek Radzimski zdążył już w tym czasie 
zostać szachowym Mistrzem Polski  
w swojej kategorii wiekowej.
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dziś kieruję do Was mały Wielki Apel. Pandemia koronawirusa 
uderzyła w naszą gospodarkę i musimy zrobić wszystko, żeby 
wspólnie przejść przez ten trudny czas suchą stopą. To trudny czas 
dla gastronomii, zwłaszcza teraz, kiedy lokale zostały ponownie 
zamknięte. Jedną z głównych form wsparcia ma być zwiększona 
ilość zamawianych posiłków z dostawą do domu.

Spadły także obroty wielu małych i średnich firm z naszego mia-
sta. Pamiętajmy o tym, że możemy im pomóc. Każdy zakup, nawet 
najmniejszej rzeczy albo usługi, u firm naszych, jastrzębskich, to 
realna pomoc.

Wierzę, że pozostaniemy solidarni. Żebyśmy wszyscy mieli do cze-
go wracać po tym trudnym czasie izolacji. Żebyśmy mogli spotykać 
się znów na koncertach, jarmarkach, czy po prostu towarzysko 
pod parasolami. Serdecznie zachęcam – kupujcie jak najwięcej 
lokalnie! Zamawiajcie jak najczęściej jedzenie z dowozem lub na 
wynos z lokalnych restauracji i barów – to dla nich jedyna szansa 
na przetrwanie.

Przygotowaliśmy w tym celu specjalną kampanię. Na stronie 
www.jastrzebie.pl znajdziecie listę firm i lokali gastronomicznych, 
z usług których możecie korzystać i jednocześnie im pomóc. Zachę-
cam do przeglądania strony i składania zamówień.

Ja kupuję lokalnie. A Wy?
Pozdrawiam,

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
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Drodzy jastrzębianie,

Śląski Związek Gmin i Powiatów przygotował raport o stanie 
finansów samorządów lokalnych w naszym województwie. 
Wynika z niego, że ta trudna sytuacja to efekt między innymi 
ograniczonych dochodów z podatków PIT i CIT, które są jednym 
z najważniejszych elementów systemu dochodów w samorzą-
dach. To wypadkowa zmian dotyczących obniżenia stawki PIT 
z 18 do 17 procent i zwolnienia z niego młodych ludzi. Trudno 
jest teraz przewidzieć jakie skutki przyniesie w przyszłym roku 
wielomiesięczny lockdown.

W tej sytuacji bardzo trudno zaplanować budżet na kolejny rok. 
Prognozy finansowe Jastrzębia są mało optymistyczne. – Pomi-
mo trudnej sytuacji, udało nam się zbilansować budżet, ale musimy 
ograniczyć planowane inwestycje, a wydatki na bieżącą działalność, 
np. na imprezy, działania promocyjne, utrzymanie miasta zostały 
obcięte o 80%. W jastrzębskim budżecie brakuje około 17 milionów, 
by w pełni na bieżąco realizować zaplanowane przez wydziały i jed-
nostki miejskie zadania. Na 2021 zostaje zaplanowana tylko jedna 
inwestycja w wysokości 2 milionów, która będzie realizowana z za-
kresu ochrony środowiska. Wiele przewidzianych inwestycji zostanie 
przesuniętych do czasu, aż pojawią się pieniądze na ich realizację 
– komentuje prezydent Anna Hetman.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Sytuacja finansowa 
w samorządach w 2020 
roku widocznie się 
pogorszyła. Czas pandemii 
obciążył znacznie 
budżety samorządów. Nie 
inaczej jest w przypadku 
Jastrzębia-Zdroju.

MNIEJ WPŁYWU 
Z PODATKÓW, MNIEJ 
W BUDŻECIE MIASTA

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

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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To już dziesiąta edycja konkursu „Samo-
rząd Równych Szans”, w którym ocenia-
ne są najlepsze praktyki gmin, powiatów 
i województw na rzecz osób z niepełno-
sprawnościami. Miasto Jastrzębie-Zdrój 
zostało tegorocznym laureatem w kate-
gorii „najlepszy powiat grodzki”.

Nagrodzony został projekt autorstwa ja-
strzębskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

„Działania na rzecz osób z niepełnospraw-
nością na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”, 
bo tak brzmi pełna nazwa tego przedsię-
wzięcia, to inicjatywa kompleksowa. Jego 
sercem jest uruchomienie mieszkania 
chronionego – miejsca, które zapewnia 
godne i możliwie samodzielne i aktywne 
życie osobom niepełnosprawnym. „Sa-
modzielne” nie oznacza „samotne.” Osoby 
objęte programem wciąż uzyskują pomoc 

specjalistów wtedy, kiedy jest to konieczne. 
Utworzono też etat asystenta osób niepeł-
nosprawnych, który pomaga nabyć umie-
jętności niezbędne w codziennym życiu. Nie 
zapomniano także o rodzicach i opiekunach 
takich osób. Grupa wsparcia, jaką dla nich 
utworzono, oraz pomoc psychologiczna 
i możliwość wytchnienia od całodobowej 
opieki to także istotna część programu.

– Bardzo cieszy nas ta nagroda, bo to doce-
nienie pracy nas wszystkich. Z tego miejsca 
chcemy podziękować wszystkim pracowni-
kom Ośrodka zaangażowanym w realizację 
tych projektów, ale również uczestnikom i ich 
rodzinom za chęć udziału w projektach. To na 
pewno napędza do tego, aby nadal nieść po-
moc i wspierać mieszkańców miasta – oce-
nia dyrektor OPS Klaudia Nietrzebka.

W konkursie organizowanym przez Fun-
dację Instytut Rozwoju Regionalnego 
startują samorządy z całej Polski, zgłasza-
jąc projekty, które zwiększają osobom nie-
pełnosprawnym szanse na udział w życiu 
społeczności lokalnej. Oceniany był przede 
wszystkim faktyczny, a nie deklarowany 
wpływ na poprawę sytuacji tych osób. 
OPS został doceniony za wsparcie, które 
daje poczucie pełnej integracji ze społe-
czeństwem, a także za zwrócenie uwagi 
na opiekunów, na co szczególnie położono 
nacisk w tegorocznej edycji konkursu.

– To szczególne wyróżnienie w kolejnej edy-
cji konkursu pokazało nam ile wspaniałych 
i cennych inicjatyw już zostało podjętych, ale 
jak wiele można jeszcze zrobić. Cieszy nas 
fakt, że coraz więcej ludzi jest świadomych 
problemów, z jakimi borykają się mieszkań-
cy miasta, i stara się im przeciwdziałać. Daje 
to nadzieję na przyszłość. Idea realizacji 
projektów na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami jest możliwa do urzeczywistnienia 
i należy do tego dążyć. – skomentował ten 
sukces Robert Cichowicz, II zastępca pre-
zydent miasta.

W wyborze laureatów brał udział między 
innymi Pełnomocnik Rządu ds. Osób Nie-
pełnosprawnych oraz reprezentanci Rzecz-
nika Praw Obywatelskich i Polskiego Forum 
Osób z Niepełnosprawnościami.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Jastrzębie-Zdrój 
działa na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami.

MIASTO RÓWNYCH SZANS
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PAŹDZIERNIKOWA 
SESJA RADY MIASTA
XII Sesja zwyczajna Rady Miasta, która odbyła się 22 
października była pierwszą rejestrowaną za pomocą 
nowego sytemu opartego na oprogramowaniu „eSesja”. 
System ten automatycznie wprowadza do transmisji 
szereg informacji, wśród których znajdują się aktualnie 
omawianie punkty sesji, nazwisko i funkcje osoby wy-
powiadającej się oraz wyniki głosowań. Radni zostali 
wyposażeni w tablety, które, biorąc pod uwagę bieżącą 
sytuację w kraju, sprawdzają się również w przypadku 
sesji prowadzonych zdalnie. Nie bez znaczenia pozosta-
je również korzystny wpływ na środowisko. Dzięki za-
stosowaniu nowych rozwiązań, radni dysponujący elek-
troniczną wersją dokumentów, prezentacji i opracowań, 
nie generują kosztów druku materiałów na sesję. Ob-
rady rejestrowane są za pomocą dwóch szybkoobroto-
wych kamer, rozwiązanie to pozwoliło na automatyczne 
kadrowanie osób wypowiadających się. Nowa platforma 
rejestracji prac Rady Miasta to również udogodnienia dla 
mieszkańców. Dostęp do posiedzeń, prac poszczegól-
nych komisji oraz aktywności radnych będzie możliwy 
z każdego urządzenia połączonego z internetem.

Wśród uchwał podjęty podczas październikowych obrad 
znalazły się te dotyczące wysokości stawek podatku od 
nieruchomości oraz podatku od ośrodków transporto-
wych na terenie miasta na 2021 rok. Podczas tej sesji 
jednomyślnie podjęto decyzję o nadaniu nazwy Honoro-
wych Dawców Krwi skwerowi znajdującemu się przy al. 
Józefa Piłsudskiego i ul. Solidarności.

Radni zdecydowali również o akceptacji uchwały w spra-
wie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej, na które przeznaczone zostaną środki 
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych przewidziane dla miasta Jastrzębie-Zdrój 
na 2020 rok. Ogółem na ten cel zostaną przeznaczone 
środki w wysokości 2 076 488,00 zł.

Ponadto radni przegłosowali m.in. uchwały dotyczące 
zmian w bieżącym budżecie oraz umorzenia należności. 
Tradycyjnie podczas sesji radni złożyli również interpe-
lacje. Wśród zapytań skierowanych do prezydenta mia-
sta znalazły się m.in. te dotyczące budowy nowej siedzi-
by Komendy Policji, możliwości oznakowania schodów 
w przestrzeni miejskiej odblaskowymi kolorami oraz 
programu „Biznes na okrągło”.

tekst: Jacek Majewski

Naszym celem jest ściągnięcie 
do jastrzębskich szkół jak 
największej liczby uczniów.
ZDAWALNOŚĆ MATUR 
W NIEKTÓRYCH SZKOŁACH 
WYNIOSŁA AŻ 100%

RAPORT OŚWIATOWY 
2019/2020

Październikowa sesja Rady Miasta była w dużej mierze poświę-
cona oświacie. Ten rok szkolny był wyjątkowy i zmieniał się dyna-
micznie. Nauczyciele i uczniowie musieli zmierzyć się z zupełnie 
nową sytuacją. Stanisław Faber, naczelnik Wydziału Edukacji, 
przedstawił radnym dane statystyczne o jastrzębskich szkołach.
W publicznych placówkach edukację rozpoczęło w Jastrzębiu 
łącznie 13 277 uczniów na wszystkich etapach nauki. Było 
wśród nich 2720 przedszkolaków, 6802 uczniów szkół pod-
stawowych i 3755 uczniów szkół ponadpodstawowych: liceów, 
techników i szkół branżowych. – Dominuje liczba uczniów w lice-
ach ogólnokształcących, jest zdecydowanie większe zainteresowa-
nie niż w technikach. Natomiast liczba uczniów, którzy chodzą do 
szkół branżowych I stopnia jest zdecydowanie niższa, co być może 
wskazuje na pewien kierunek zmian, żeby wzmocnić szkolnictwo 
zawodowe – komentuje Stanisław Faber.
We wszystkich publicznych placówkach w mieście było zatrud-
nionych 1539 nauczycieli.
W roku szkolnym 2019/2020 749 uczniów ukończyło klasy 
ósme. Do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych uczęsz-
czało 865, z czego 672 mieszkało w Jastrzębiu, a 91 dojeżdżało 
z innych miejscowości. – Przychodzą do nas również uczniowie 
z innych gmin. Analizujemy te wyniki dlatego, że naszym celem jest 
ściągnięcie do naszego miasta, szczególnie do szkół średnich, jak 
największej liczby uczniów – skomentował naczelnik.
Jak uczniowie poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty?
Język polski najlepiej zdali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 
17 – ich średni wynik to 65,52% (średnia wojewódzka to 59%), 
a najsłabszy wynik w Jastrzębiu miała Szkoła Podstawowa nr 2 
– 27%. Jeśli chodzi o matematykę, znów najlepszy średni wynik, 
52,2%, należy do Szkoły Podstawowej nr 17. Najgorszy, 13%, 
miała Szkoła Podstawowa nr 2. Średnia wojewódzka wyniosła 
46%. Najlepiej poszło z egzaminem z języka angielskiego. Naj-
wyższym wynikiem cieszyli się ósmoklasiści ze Szkoły Podsta-
wowej nr 14. Uzyskali średnio aż 65%. Najgorzej poszło uczniom 
w Szkole Podstawowej nr 2. Tam średni wynik to 31%. Średnia 
wojewódzka wynosi 55%.
A jak wyniki matur?
W Jastrzębiu-Zdroju do egzaminów maturalnych w roku szkol-
nym 2019/2020 przystąpiło 653 uczniów. Licealiści poradzili 
sobie lepiej niż uczniowie techników. Zdawalność matury wynio-
sła w liceach 95% dla języka polskiego, 76,31% dla matematyki 
i 94,17% dla języka angielskiego. W technikach maturę z polskie-
go zdało 62,13% uczniów, z matematyki 56,8% a z angielskiego 
91,03%. Najlepszą zdawalność (z uwzględnieniem sesji popraw-
kowej) miało VI LO w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego 
– wyniosła aż 100%! Najmniej uczniów, bo jedynie 25,7% zdało 
w Technikum nr 3 (Zespół Szkół Handlowych).
W ubiegłym roku szkolnym w Jastrzębiu mieliśmy łącznie 14 
finalistów oraz 6 laureatów różnych olimpiad przedmiotowych.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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Na poprawę jakości kształcenia dzieci 
z niepełnosprawnościami w Przedszkolu Specjalnym zostanie 

przeznaczone ponad 370 tysięcy złotych. Aż 320 tysięcy 
miasto pozyskało z Europejskiego Funduszu Społecznego.

NOWE MOŻLIWOŚCI W PRZEDSZKOLU  
MAŁYCH BOHATERÓW
Choć Przedszkole Specjalne w Jastrzębiu-Zdroju istnieje od 1952 
roku, do niedawna mieściło się w budynku Wojewódzkiego Szpi-
tala Rehabilitacyjnego dla Dzieci przy ulicy Kościuszki. Dziś ma 
swoją siedzibę w budynku Sanatorium Spółki Brackiej przy ulicy 
1 Maja. – Wraz ze zmianą siedziby pojawiły się nowe możliwości dla 
rozwoju placówki, które wcześniej były mocno ograniczone – mówi 
Joanna Łodzińska-Czoch, dyrektorka placówki i dodaje: – W me-
diach i na portalach społecznościowych, zostaliśmy nazwani przez 
rodziców naszych dzieci oraz mieszkańców miasta Przedszkolem 
Małych Bohaterów – co nas bardzo cieszy. Już od lat mierzyliśmy się 
z zamiarem pogłębiania wiedzy, doposażenia placówki w najnowo-
cześniejszy sprzęt do diagnozy i terapii dzieci z niepełnosprawnością. 
Teraz, dzięki pozyskanym przez nas środkom, jest to możliwe.

Ogólnym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci z niepełno-
sprawnościami już na etapie przedszkola. Aby do tego doszło ko-
nieczne jest poszerzenie oferty edukacyjnej: dzieci o specjalnych 
potrzebach wymagają więcej zajęć dodatkowych, a ich nauczy-
ciele – nowoczesnych narzędzi metodycznych. Projekt ma pomóc 
kompleksowo – poprzez szkolenia dla pracujących w przedszkolu 
specjalistów, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych jak i prze-
prowadzanie testów i realizację zajęć z dziećmi.

Środki zostaną przeznaczone między innymi na szkolenia tego 
typu, a także zakup urządzeń terapeutycznych, m.in.: system 
Neuroforma, komunikatory Tobii i powiększalnik Topaz, Dyna-
miczne Ortezy Rehabilitacyjne DUNAG 02, EEG i HEG Biofeedback.

Realizacja projektu „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej 
w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju” potrwa do końca 
maja 2021 roku.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

350 donic z chryzantemami stanęło na jastrzębskich klom-
bach, rondach i skrzyżowaniach. To efekt akcji skupowania 
kwiatów, które nie mogły być sprzedane 1 listopada przed 
cmentarzami. Zrodziła się ona z chęci pomocy przedsiębior-
com, którzy wskutek decyzji rządu z dnia na dzień pozostali 
bez możliwości sprzedania kupionego wcześniej towaru. 
Tuż po ogłoszeniu tej decyzji, 31 października, pomoc zade-
klarowała prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman. – Nie 
pozostawię bez wsparcia przedsiębiorców, którzy ponieśli straty 
z powodu zamknięcia cmentarzy – zapowiedziała. Niedługo 
później za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów skup 
chryzantem rozpoczęła Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa. Z tej formy pomocy skorzystać mogły małe 
lub średnie przedsiębiorstwa, które posiadały co najmniej 
50 sztuk chryzantem doniczkowych lub 200 sztuk chryzan-
tem ciętych. W ten sposób od agencji 200 donic przejął Ja-
strzębski Zakład Komunalny, 150 – miasto Jastrzębie-Zdrój. 
Dzięki temu od początku w mieście można zobaczyć donice 
z wielobarwnymi kwiatami.

tekst: Barbara Englender

WYJĄTKOWE CHRYZANTEMY
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PRAWIE MILION  
NA NOWE LATARNIE

„POWINNI TU  
PRZYJECHAĆ  
WSZYSCY”

Kościelna, Łąkowa, Chabrowa, Chlebowa, Wyzwolenia, Długosza… To tylko część ja-
strzębskich ulic, które w ostatnim czasie zyskały nowe oświetlenie. Wszystkie lampy, 
jakie pojawiły się na naszych ulicach, to ekologiczne oświetlenie LED-owe. – Priorytetem 
jest dla nas bezpieczeństwo mieszkańców. Planując takie inwestycje, nie zapominamy jednak 
również o ekologii. Stąd też wszystkie latarnie to energooszczędne LED-y. Cieszę się, że w ten 
sposób udało się nam oświetlić tak wiele ulic. To zresztą jeszcze nie wszystko, bo część prac 
jest w toku – powiedziała prezydent Anna Hetman.

Najdroższa z realizowanych ostatnio tego typu inwestycji dotyczyła ulicy Kościelnej 
i kosztowała miasto 134 500 złotych. Łącznie w bieżącym roku oświetlono już 12 ulic za 
kwotę prawie 600 tysięcy złotych. Wraz z kosztem wykonania podświetleń przejść dla 
pieszych na 9 jastrzębskich ulicach daje to niemal 750 tysięcy złotych.

To jednak jeszcze nie koniec. W bieżącym roku nowe latarnie pojawią się również na ulicy 
Bema (od numeru 38 do 72), ulicy Zioły i Powstańców Śląskich.

tekst i fotografie: Barbara Englender

– Jestem pod ogromnym wrażeniem. Od samego początku trzy-
małem kciuki za ten projekt i miałem rację – efekt jest piorunu-
jący – tak skomentował Żelazny Szlak Rowerowy Aleksander 
Kopia, pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. 
polityki rowerowej. Oficer Rowerowy przejechał całą długość 
jastrzębskiej części szlaku – od granicy z Godowem do Zebrzy-
dowic. – Powinni tu przyjechać wszyscy – nie tylko miłośnicy tu-
rystyki rowerowej, ale też sceptycy. To, co widzieliśmy tutaj, mówi 
samo za siebie. Spotkaliśmy tu tłumy ludzi. Absolutnie super pro-
jekt – dodał Aleksander Kopia.

Podczas spotkania, w którym uczestniczył między innymi ja-
strzębski oficer rowerowy, Jarosław Piechaczek, dyskutowa-
no na temat perspektyw, jakie otwierają się przed Żelaznym 
Szlakiem Rowerowym, a w szczególności o możliwościach jego 
rozwoju. – Żelazny Szlak Rowerowy to świetny wzór do naślado-
wania. Powinien być rozbudowywany, najlepiej w nawiązaniu do 
trasy Eurovelo 4 – tak, by zyskał europejski wymiar – podkreślał 
Aleksander Kopia.

Żelazny Szlak Rowerowy to niemal 55–kilometrowa trasa w for-
mie pętli, przebiegającej przez polsko-czeskie pogranicze. Szlak 
przebiega przez teren 5 gmin: Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzy-
dowice, a po stronie czeskiej Karvine i Petrovice u Karvine.

tekst i fotografia: Barbara Englender

Trzy lata temu na osiedlu Przyjaźń oddano do użytku bo-
isko”Glika ”. W ślad za nim powstała siłownia pod chmurką 
i plac do ćwiczeń street workoutowy. Mieszkańcy w ra-
mach budżetu obywatelskiego chcieli, by powstały tam 
dodatkowo ścieżki spacerowe oraz mała infrastruktura. 

– Realizacja tych pomysłów każdorazowo przekraczała 
kwotę przeznaczoną na BOB-y. Podjęliśmy więc decyzję, by 
z budżetu miasta zrealizować za jednym razem wszystkie 
wnioskowane inwestycje – mówi prezydent Anna Hetman.

I tak za kwotę 360 tysięcy złotych powstały alejki space-
rowe, odwodnienie street workoutu, ławki a także stoliki 
do gry w szachy i warcaby.

tekst: Izabela Grela

Z tej inwestycji z pewnością 
będą zadowoleni mieszkańcy 
osiedla Przyjaźń. To właśnie 
tam kompleksowo został 
zagospodarowany jar stając się 
centrum rekreacyjnym tej części 
Jastrzębia-Zdroju.
JAR PIĘKNY JAK NIGDY DOTĄD

fot. Izabela Grela
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PO WIADUKCIE NIE MA JUŻ ŚLADU
Zaledwie dwa miesiące wystarczyły, by 
zniknął stary wiadukt przy alei Piłsud-
skiego. Roboty rozbiórkowe ruszyły wraz 
z końcem wakacji, a na początku listopada 
po dawnej konstrukcji nie było już ani śla-
du. Stary, dwuprzęsłowy wiadukt został 
całkowicie usunięty.

Teren, na którym obiekt się znajdował, 
przygotowywany jest właśnie do dalszych 
robót. Ich zakres będzie imponujący. Firma 
Eurovia, która wygrała przetarg na budo-
wę wiaduktu, musi w tym miejscu zbudo-
wać od podstaw dwa niezależne mosty – 
osobno dla każdej z jezdni. Będą one miały 
70 metrów długości i 20 szerokości. Nowe 

wiadukty zostaną przystosowane do ru-
chu samochodów ciężarowych.

Równolegle budowane jest rondo turbi-
nowe, które stanie przed wiaduktami, łą-
cząc Aleję Piłsudskiego z ulicami Północną 
i Graniczną. Będzie miało ono średnicę aż 
28 metrów, co czyni je jednym z najwięk-
szych w mieście. Będzie to równocześnie 
pierwsze w Jastrzębiu-Zdroju rondo turbi-
nowe. Oznacza to taką konstrukcję, która 
automatycznie naprowadza kierowcę na 
odpowiedni zjazd z ronda – nie można 
po nim jeździć na około, lecz wymusza 
jego opuszczenie, zapewniając płynniej-
szy ruch pojazdów. Wraz z budową ronda, 

wszystkie drogi najazdowe uzyskają nową 
nawierzchnię (łącznie 600 metrów dróg), 
a także wyposażone zostaną w przejścia 
dla pieszych i przejazdy rowerowe.

Przypominamy, że – mimo trwających 
prac – firmy, które mają swoje siedziby 
w pobliżu wiaduktu, nadal działają. Do-
jazd do nich prowadzi ulicą Pszczyńską.

Koszt przebudowy wiaduktu to niemal 18 
milionów 370 tysięcy złotych, jednak tylko 
połowa tej kwoty wydana zostanie z bu-
dżetu miasta. Druga część zostanie pokry-
ta przez Fundusz Dróg Samorządowych.

tekst: Barbara Englender

ZOBACZ PLAC 
BUDOWY 
Z DRONA

Budowy systemu podgrzewania i nawadniania murawy Stadionu 
Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Harcer-
skiej w Jastrzębiu-Zdroju podjęło się konsorcjum firm, których 
liderem jest BEN – BUD Sp. z o.o.

W murawę zostało wbudowanych 13 specjalistycznych zraszaczy. 
Sterowniki zostały umiejscowione w głównym budynku, powsta-
ła także specjalna studnia głębinowa, gdzie znajdują się pompy, 
aby zwiększyć wydajność i ciśnienie wody na boisku. Wszelkie 
próby systemu nawadniania, przeprowadzone w trakcie odbioru 
końcowego wypadły pozytywnie i bez zastrzeżeń

Drugim etapem inwestycji – najważniejszym - było wprowadze-
nie około 28 kilometrów kabla grzewczego w murawę i wypro-

wadzenie do małych szaf sterujących, podłączonych do dużego 
transformatora średniego napięcia, który został wyprodukowany 
specjalnie na cele wspomnianej inwestycji. Został on wbudowany 
w skarpę znajdującą się od strony ulicy Zielonej.

Wykonawca zgodnie z umową zakończył prace w terminie. Płyta 
boiska po inwestycji zgodnie z technologią wykonania prac oraz 
dla warunków zachowania gwarancji wymagała co najmniej 3-ty-
godniowego okresu pielęgnacji. 

Aktualnie trwa procedura uzgodnień branżowych ze spółką TAU-
RON związana z końcową dokumentacją odbiorów technicznych. 
Jest to sieć, która ma bardzo duże obciążenie i moc 1000 kV.

tekst: Izabela Grela

Dwa miesiące wystarczyło, by stadion miejski przy ul. Harcerskiej  
wzbogacił się o ogrzewaną murawę.

STADION JUŻ Z PODGRZEWANĄ MURAWĄ
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– 13 lat czekaliśmy na ten moment. I choć pandemia pokrzyżowała 
nam plany, bo mieliśmy tu być wszyscy: strażacy, działacze lokalni, pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich, radość jest wielka. Oczywiście marzyli-
śmy o wielkim otwarciu, by się wspólnie cieszyć, ale są rzeczy, na które 
nie mamy wpływu. Dziś najważniejsze, że mamy nowoczesną remizę 
i miejsce do spotkań dla mieszkańców – mówił podczas otwarcia 
nowej remizy Józef Płonka, prezes OSP Jastrzębie Górne.

Jednostka od 2007 roku pozbawiona była swojej siedziby. 13 lat 
temu wydana została decyzja zakazująca dalszej eksploatacji bu-
dynku remizy OSP Górne. Wkrótce budynek zrównano z ziemią 
a strażacy-ochotnicy zostali bez siedziby. I nikt wówczas nie przy-
puszczał, że na nową będą musieli czekać długie lata.

Nadzieję w mieszkańcach Jastrzębia Górnego wznieciła 3 lata 
temu decyzja prezydent Anny Hetman, o kupnie obiektu handlo-
wego (za 700 tysięcy zł) znajdującego się przy ulicy Pszczyńskiej 
w celu zaadaptowania na potrzeby remizy. I choć nie brakowa-
ło głosów sprzeciwu, sugerujących, że siedziba OSP powinna 
być budowana od podstaw, z końcem lutego br. rozpoczęły się 
szeroko zakrojone roboty budowlane. Pod nadzorem Miejskiego 
Zarządu Nieruchomości zaadaptowano stary budynek GS-u oraz 
wybudowano dwustanowiskowy garaż dla wozów bojowych, 
który już w dniu otwarcia nie pozostał pusty.

– Chciałbym podziękować strażakom-ochotnikom z Jastrzębia Górne-
go, którzy pomimo tak trudnej sytuacji, jaką jest brak siedziby i wła-
snego miejsca do ćwiczeń, pozostali aktywni. Tym bardziej cieszę się, 
że wraz z otwarciem remizy możemy was doposażyć samochodem 
przekazanym z OSP Szeroka – powiedział Wojciech Piechaczek, ko-
mendant Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju.

W remizie znalazło się tu miejsce także na część bojową, maga-
zyn czy też składowanie sprzętu strażackiego, jak chociażby mo-
topompy. Wykonano również odwodnienie, kompleksową termo-
modernizację, a stary piec węglowy zastąpiła instalacja gazowa. 

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 3 mln 467 tysięcy zł.

Co ważne, budynek ma służyć nie tylko strażakom. Strażnica ma 
być centrum, z którego będą mogli korzystać okoliczni mieszkań-
cy, jak na przykład koła gospodyń wiejskich i członkowie innych 
stowarzyszeń. – Tutejsza społeczność lokalna przez wiele lat oczeki-
wała na nową strażnicę i miejsce, gdzie można by było organizować 
wydarzenia lokalne. Cieszę się, że jako prezydent miasta mogłam do-
trzymać słowa i dziś oficjalnie przekazujemy klucze do tego budynku 
przewodniczącej zarządu osiedla i prezesowi OSP. Teraz inicjatywa 
jest po waszej stronie. Niech budynek dobrze wam służy, a wy ożyw-
cie go, wspierając lokalne inicjatywy – mówiła podczas otwarcia 
prezydent Anna Hetman.

Życzenie prezydent ma się szybko ziścić, bo jak przekonuje prezes 
OSP, pomysłów na zagospodarowanie nie brakuje. – Liczymy na to, 
że znów obudzimy zainteresowanie młodzieży i dzieci pożarnictwem. 
Na pewno idzie to w dobrym kierunku. Za niedługo te puste ściany 
ożyją dzięki lokalnej społeczności Jastrzębia Górnego i Dolnego – pod-
sumował Józef Płonka, prezes OSP Jastrzębie Górne.

tekst: Izabela Grela

TAK SPEŁNIAJĄ SIĘ MARZENIA

W BZIU W WARCABY ZAGRAJĄ NA CHODNIKU
Wielkoformatowe gry ruchowe powstały na terenie Szkoły Podstawowej nr 15.
Twister, lustro, warcaby – to gry ruchowe, które właśnie pojawiły 
się na chodniku w Bziu. Choć znajdują się na terenie szkolnym, 
mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy sołectwa.

Ich wykonanie było możliwe dzięki środkom z Funduszu Sołeckie-
go, choć początkowo plan na zagospodarowanie tych pieniędzy 
był inny. Fundusze miały być wykorzystane na organizację imprez 
dla mieszkańców Bzia, jednak ze względu na sytuację epidemio-
logiczną na zebraniu wiejskim podjęto decyzję o zmianie planów.

Gry będą służyły wszystkim dzieciom, które często przychodzą na 
plac zabaw przy szkole. Mogą przyczynić się do bardziej aktywne-
go spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Poza wykonaniem gier podwórkowych pozostałą część środków 
mieszkańcy Bzia postanowili wykorzystać na zakup siatki zabez-
pieczającej na boisku przy tej samej szkole. Kwota obu tych zadań 
wyniosła 6000 zł. Oba zostały już zakończone.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk, fotografie: archiwum SP 15

fot. Barbara Englender



Trzy lata trwała realizacja planu wymiany wozów bojowych 
w jastrzębskich jednostkach OSP. Dzięki niemu strażacy mogą do akcji 
wyjeżdżać nowymi bądź zdecydowanie młodszymi samochodami.

SPRZĘTOWA EWOLUCJA OSP TRWA
Od początku 2017 roku na terenie miasta 
Jastrzębie-Zdrój dzięki wsparciu Państwo-
wej Straży Pożarnej, samorządu, różnych 
instytucji rządowych i pozarządowych 
oraz sektora prywatnego stan wyposaże-
nia jednostek ochrony przeciwpożarowej 
zmienia się i poprawia tworząc profesjo-
nalną bazę sprzętu przeciwpożarowego 
i ratowniczego potrzebnego do ratowania 
życia ludzkiego i mienia.

– Jest to możliwe dzięki między innymi 
współpracy z miastem. Udało się nam ku-
pić nowy samochód dla Państwowej Straży 
Pożarnej. W ślad za tym mogliśmy rozpocząć 
roszady, których celem była wymiana wozów 
w jednostkach OSP – mówi komendant 
miejski PSP w Jastrzębiu-Zdroju st. bryg. 
Wojciech Piechaczek.

W 2017 roku jednostka OSP Jastrzębie Bzie 
otrzymała z tutejszej komendy samochód 
Star 266 o bardzo dobrych parametrach 
terenowych, który został gruntownie wy-
remontowany i wyposażony w sprzęt do 
budowy stanowiska zaopatrzenia wodne-
go podczas dużych pożarów oraz działań 
przeciwpowodziowych. A wraz z nim w ze-
stawie łódź płaskodenną, którą jednostka 
otrzymała w ramach projektu unijnego 
„Razem przeciw powodzi”.

W kolejnych latach trwał proces sukce-
sywnej wymiany starych i wysłużonych 
pojazdów na nowsze lub całkiem nowe. 

W ubiegłym roku OSP Moszczenica otrzy-
mała w ramach przekazania sprzętu z ko-
mendy PSP samochód Renault Midliner 
GBA 2/30. 

Od czerwca br. OSP Ruptawa jest w po-
siadaniu nowego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego GBA 3,5/27. Został zakupiony 
dzięki głównemu wsparciu finansowemu 
Funduszu Sprawiedliwości przy Minister-
stwie Sprawiedliwości oraz współfinanso-
wania z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 
kwotę około 800 tyś. zł. Dodatkowo jed-
nostka otrzymała dotychczas użytkowany 
w Urzędzie Miasta samochód Citroen Jum-
per, który jest intensywnie wykorzystywany 
przy działaniach związanych z pandemią, 
głównie w ramach współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w ramach wsparcia 
osób w izolacji lub w kwarantannie. 

Dzięki kolejnemu transferowi z Komendy 
Miejskiej PSP do OSP Szeroka trafiło Re-
nault Midlum GBA 2,5/24. Przekazanie 
sprzętu strażakom ochotnikom było moż-
liwe dzięki wprowadzeniu do podziału bo-
jowego w tutejszej Jednostce Ratowniczo-
-Gaśniczej nowego średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Sca-
nia. Pojazd stanowiący wyposażenie ko-
mendy został pozyskany pod koniec 2019 
roku dzięki współfinansowaniu przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz 

Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Koszt po-
jazdu wynosił ponad 1 mln zł.

Dzięki pozyskaniu przez OSP Szeroka po-
jazdu z tutejszej komendy, było możliwe 
przekazanie samochodu z tej OSP do OSP 
Jastrzębie Górne. Ten zabieg był potrzeb-
ny, żeby spełnić normatyw wyposażenia 
sprzętowego stawiany ochotniczym stra-
żom pożarnym.

Przy tej okazji należy wspomnieć, że 
w dalszym ciągu trwa sprzętowa ewolucja 
jednostek straży pożarnych. W listopa-
dzie wyłoniono w ogłoszonym przetargu 
wykonawcę zabudowy nowego średniego 
pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Samo-
chód na podwoziu MAN, którego koszt 
zakupu wynosi około 850 tyś zł., będzie 
stanowił wyposażenie jednostki OSP Bzie. 
Jego zakup jest realizowany w ramach 
montażu finansowego z wielu źródeł. Są 
to: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 
Komenda Główna Państwowej Straży 
Pożarnej, Fundusz Sprawiedliwości Mini-
sterstwa Sprawiedliwości, Urząd Miasta 
Jastrzębie-Zdrój oraz środki pozyskane 
bezpośrednio przez OSP.

Finalnie, na koniec roku 2020, w pięciu 
jednostkach OSP z terenu Jastrzębia-
-Zdroju zostaną wymienione samochody 
ratowniczo-gaśnicze.

tekst: PSP Jastrzębie-Zdrój

fot. Jarosław Piechaczek
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Często mówi się, że młodzież nie pamięta o istotnych wyda-
rzeniach z przeszłości, żyje chwilą i patrzy wyłącznie w przy-
szłość. Młodzieżowa Rada Miasta pokazała, że jest zupełnie 
inaczej. Wraz z radną Aliną Chojecką odwiedzili kilka miejsc 
pamięci w Jastrzębiu-Zdroju. Był czas na zadumę oraz złoże-
nie kwiatów podarowanych przez lokalnego przedsiębiorcę – 
Przemysława Gacka.

Młodzieżowi radni wybrali się między innymi pod pomnik upa-
miętniający miejsce męczeńskiej śmierci 15 więźniów KL Au-
schwitz-Birkenau, tam zapalili znicze i w ten sposób uczcili pa-
mięć o bohaterach tamtych czasów.

– Przez nasze działania staramy się pokazywać, że młodzi pamię-
tają o dawnych czasach, które miały ogromny wpływ na teraźniej-
szość. Dodatkowo, sami pogłębiamy historie naszego kraju, ale 
także miasta odwiedzając miejsca pamięci – podkreślała Prze-
wodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta, Agata Piotrkowska.

tekst: Wiktoria Knesz

MŁODZI ODWIEDZILI MIEJSCA PAMIĘCI HYMN MUSI  
NAS ŁĄCZYĆ!

SUKCES JASTRZĘBSKICH TANCERZY
Szkoła „Explozja Tańca” podczas Mistrzostw Polski w kategorii 
duet ballet junior 2 zajęła pierwsze miejsce. 

Wiele godzin wymagających treningów złożyło się na wysokie 
osiągnięcie młodych tancerek. Tytuł mistrza Polski zdobyła Mar-
tyna Kajda i Weronika Cichoń, to duet ballet junior 2, w kategorii 
wiekowej 15-16 lat. Młodzież przygotowywała się pod czujnym 
okiem Patrycji Misiewicz. 

Zwieńczeniem ich wysiłku byłoby reprezentowanie naszego mia-
sta na Mistrzostwach Świata i Europy. Niestety, w związku z dy-
namiczną sytuacją w kraju i na świecie spowodowaną epidemią 
koronawirusa mistrzostwa zostały odwołane.

Warto podkreślić, że tancerze podczas Mistrzostw Polski zdobyli 
wysokie miejsca również w innych kategoriach:
• 3 miejsce i tytuł II Wicemistrza Polski należało do grupy Exjazz,
• 4 miejsce w kategorii solo ballet adult zajęła Wiktoria Tokarczyk 

oraz Zuzanna Celmer i Martyna Kajda, jako duet show dance 
junior 2,

• 5 miejsce zdobyła Martyna Kajda, solo ballet junior,
• 8 miejsce zajęła Weronika Cichoń, solo ballet junior 1,
• 9 miejsce należy do Katarzyny Wala, solo ballet children 

– Cieszymy się z dotychczasowych osiągnięć naszych tancerzy. Mło-
dzież nie traciła motywacji i przygotowywała się do udziału w za-
wodach, często na własną rękę. Ukoronowaniem ich wysiłku, byłby 
występ na Mistrzostwach Świata i Europy. Niestety, druga fala epide-
mii pokrzyżowała te plany – mówiła właścicielka „Explozji Tańca” 
Agnieszka Cichoń.

tekst: Wiktoria Knesz

Antoni Weissmann - sołtys sołectwa Szeroka, pięściarka Laura 
Grzyb, hokeista JKH GKS Jastrzębie Mateusz Bryk, piłkarz GKS 
Jastrzębie Farid Ali, Agata Piotrkowska - przewodnicząca Mło-
dzieżowej Rady Miasta, radny Rady Miasta Grzegorz Mosoń 
i ks. Marcin Ratka-Matejko - pastor parafii Ewangelicko-Au-
gsburskiej oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ludwika 
Jerzego Kerna. Wszyscy oni stanęli przed mikrofonem, by z oka-
zji Narodowego Święta Niepodległości, wraz z prezydent Anną 
Hetman, zaśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego”.

W związku z epidemią koronawirusa, do studia nagrań weszli 
pojedynczo. Tam każdy z zaproszonych gości samodzielnie 
musiał zmierzyć się z melodią hymnu. Jednak za sprawą odpo-
wiedniego montażu, „Mazurek Dąbrowskiego” został wykonany 
przez nich wspólnie. Dzięki temu film „Niepodległa do hymnu! 
Jastrzębie-Zdrój” porusza w dwójnasób.

– Ostatnie lata pokazały, że jastrzębianie potrafią się jednoczyć 
wokół naszych narodowych świąt; że chcą celebrować je wspólnie. 
Mając to na uwadze, jak również fakt, że nie możemy w obecnej 
sytuacji się spotkać, postanowiliśmy nagrać ten film. Zwłaszcza 
w tak trudnych dla naszej społeczności sytuacjach, powinniśmy być 
razem. To nagranie – tak poruszające w swej wymowie – ma nam 
to jeszcze raz, dobitnie pokazać. Nasz hymn, nasze barwy narodowe 
powinny nas łączyć, nigdy natomiast dzielić – podkreślała prezy-
dent Anna Hetman.

W powstałym filmie wykorzystano również ujęcia archiwalne, 
pokazujące, jak jastrzębianie potrafili wspólnie świętować Dzień 
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

tekst: Barbara Englender

Na co dzień wykonują różne 
zawody, fascynują ich różne pasje. 
Łączy natomiast entuzjazm, 
zaangażowanie i... biało-czerwona 
flaga. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju 
nagrali niezwykłą wersję hymnu.

fot. Łukasz Parylak

fot. archiwum szkoły „Explozja Tańca”

ZOBACZ 
NAGRANIE
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SZLACHETNA PACZKA 
W CZASACH ZARAZY

To już XX edycja Szlachetnej Paczki. W tym roku przedświą-
teczna pomoc rodzinom wygląda inaczej niż w latach ubiegłych 
– właśnie tego obawiają się wolontariusze i koordynatorzy. 
A wszystko z powodu pandemii.

– Ze względu na sytuację, jaka panuje obecnie w naszym kraju, 
w związku z koronawirusem i co za tym idzie kryzysem gospo-
darczym i upadkiem wielu firm, obawiamy się, że może być nam 
ciężko pozyskać tylu darczyńców, co w ubiegłych latach. Już wyco-
fały się 3 firmy, które współpracowały z nami od lat – mówi Ewa 
Kamińska-Kaźmierczak, liderka Szlachetnej Paczki na terenie 
Jastrzębia i Pawłowic.

Problemem są nie tylko finanse – jest nim też strach przed 
wirusem. Wolontariusze zawsze odwiedzali obdarowywane 
rodziny. Teraz boją się, że się zarażą, ale też, że sami mogą za-
razić innych. Pomoc przecież trafia często do schorowanych, 
starszych osób, które są szczególnie narażone. Są też problemy 
organizacyjne: – Co chwilę ktoś znajduje się na kwarantannie, czy 
w izolacji – zauważa liderka. W tym roku jednak cała organiza-
cja przebiega tak, by wszystko, co możliwe, robić zdalnie i aby 
było bezpiecznie dla wszystkich. Jedyny kontakt Darczyńcy 
i Wolontariusza to moment dostarczenia paczki do magazynu. 
W magazynach wszystko odbędzie się z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. Co ważne, do pomocy może włączyć się nawet 
osoba w kwarantannie – może zamówić produkty do paczki 
przez internet z dostawą do zdrowej osoby lub po prostu prze-
lać pieniądze.

Otwarcie Bazy Rodzin nastąpiło 14 listopada. Kim są? – Na ten 
moment są to głównie osoby starsze, schorowane i niepełnospraw-
ne. Są też rodziny wielodzietne. Liczymy się z tym, że w tym roku ze 
względu na pandemię, zgłoszeń będzie więcej – mówi Ewa Kamiń-
ska-Kaźmierczak. Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas 
finału nazywanego „weekendem cudów”. Mamy nadzieję, że 
mimo trudności, także w tym roku będzie cudowny.

Chcesz pomóc? Zadzwoń do lokalnej liderki, Ewy Kamińskiej-
-Kaźmierczak pod numer: 502247290 lub wejdź na stronę 
www.szlachetnapaczka.pl.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

2240 szczepionek przeciwko grypie czeka na seniorów 
w 9 jastrzębskich przychodniach.
Z programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień 
profilaktycznych przeciwko grypie mogą korzystać ja-
strzębianie powyżej 60 lat z ograniczeniem do 75 roku 
życia. Zainteresowani seniorzy, którzy chcą poddać się 
szczepieniom, powinni udać się do jednej z niżej wy-
mienionych przychodni. Tam wypełnią specjalną ankie-
tę, a następnie przejdą podstawowe badania. Jeśli nie 
wystąpią żadne przeciwwskazania, zostaną skierowani 
na szczepienie. Należy pamiętać, że podstawą do sko-
rzystania z bezpłatnego szczepienia jest posiadanie 
dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie 
miasta oraz wiek.
– Wspieramy seniorów, szczególnie w tym trudnym cza-
sie. Jako miasto przygotowaliśmy się już wcześniej do pro-
gramu profilaktyki szczepień przeciwko grypie, złożyliśmy 
zamówienie do specjalistycznych hurtowni i zamówiliśmy 
wystarczającą ilość – mówił II Zastępca Prezydenta Ro-
bert Cichowicz.
Lista przychodni, które oferują darmowe szczepienia dla 
seniorów:
• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICOR” 

Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 2a.  
tel.: 32 47 16 924.

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Puls” Sp. 
z o.o. Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 9.  
Tel.: 32 47 17 570, 32 47 30 072.

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Le-
karsko-Pielęgniarska „PRO-CORDI” Sp. z o.o. Jastrzę-
bie-Zdrój, ul. Wyspiańskiego 8. tel.: 32 47 34 809.

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ZOFIÓWKA-
-HONESTUS” S.C. Jastrzębie-Zdrój, ul. Wodeckiego 21. 
tel.: 32 75 65 221, 32 47 07 229.

• Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Nie-
publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jastrzębie-Zdrój, 
ul. Górnicza 44 i Węglowa 4c.  
tel.: 32 75 63 236, 32 75 63 232.

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OŚRODEK 
ZDROWIA” L.J. Rybak Sp. .J. Jastrzębie-Zdrój, ul. Kuso-
cińskiego 23a i Komuny Paryskiej 14.  
tel.: 32 47 64 445.

• Niepubliczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Salus” Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój,  
ul. Wrocławska 12a. tel.: 32 47 13 771.

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka 
Lekarza Rodzinnego „Szeroka” Weronika Stefańska; 
Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 15 e i ul. Wielkopol-
ska 2a. tel.: 32 47 14 839 i 32 47 17 633.

• Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ruptawa” 
Sp. J. Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 146,  
tel.: 32 47 17 339.

tekst: Wiktoria Knesz

SENIORZE, SKORZYSTAJ 
Z DARMOWYCH SZCZEPIEŃ

fot. archiwum UM

fot. Szlachetna Paczka Jastrzębie-Zdrój (facebook)
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Kosmiczna przygoda, która stała się przy-
czynkiem do opowiedzenia o dramacie 
społecznej izolacji, oraz mocny reportaż 
zbudowany z onirycznych, poetyckich 
kadrów. Prace dwojga artystów, człon-
ków stowarzyszenia Jastrzębski Klub Fo-
tograficzny „Niezależni” – jako jedne ze 
109 zgłoszonych fotoreportaży – zostały 
nagrodzone w XI edycji konkursu fotogra-
ficzno-filmowego „Obiektywnie Śląskie”. 
Michał Kaczorek zdobył główną nagrodę 
za cykl „Koronawczasy”, Aneta Czarnoc-
ka-Kanik uzyskała wyróżnienie za „Mia-
łem sen”. Obydwa reportaże opowiadają 
o pandemii koronawirusa. Każdy z nich 
czyni to jednak w zupełnie innej formie…
„Miałem sen” – to fotograficzna opowieść 
o tym, co wydawało się niemożliwe, a jed-
nak nastąpiło. Historie związane z wirusa-
mi, epidemiami, stanami zagrożenia – do 
tej pory były tylko wymysłami autorów po-
wieści fantastycznych, mogliśmy oglądać 
je tylko w filmach, może czasem nam się 
śniły – tłumaczy Aneta Czarnocka-Ka-
nik. Wydarzenia związane z wybuchem 
pandemii w oczywisty sposób zdomino-
wały tegoroczną edycję konkursu. To do 
nich nawiązywało również hasło „Śląskie 
przebudzenie”, z którym musieli zmierzyć 
się jego uczestnicy. – Życie w poczuciu za-
grożenia epidemią, sprowokowało uczest-

ników do […] konfrontacji z nieznanym, do 
przyglądania się i wyciągania wniosków, do 
dogłębnej i wnikliwej obserwacji świata, ale 
może przede wszystkim do przyglądania się 
sobie i swoim odczuciom – napisał jednego 
z jurorów, grafik, Jacek Joostberens. Obok 
niego w jury konkursu zasiadali inni wybit-
ni artyści: Tadeusz Rolke, Tomasz Sikora, 
Adam Sikora i Antoni Cygan.
Co ciekawe, choć „Koronawczasy” Micha-
ła Kaczorka, w oczywisty sposób dotyczą 
pandemii, sam pomysł na ten cykl zrodził 
się jeszcze przed jej wybuchem. – Pomysł 
przyszedł mi do głowy na poddaszu w domu 
mojego kolegi. Tam pokazał mi pokój, jaki 
przygotował dla swojego dziecka. To, jak go 
urządził, zainspirowało mnie do tego stopnia, 
że musiałem przełożyć to na fotografię. Two-
rzenie tego cyklu to długi proces. Po części 
powstawał on spontanicznie, ale wcześniej 
musiałem poukładać to sobie w głowie. Kie-
dy już wszystko wymyśliłem, zadzwoniłem 
do mojego kolegi, by się umówić na zrobienie 
zdjęcia w jego pokoju, a ten powiedział mi, że 
następnego dnia zamierza go przemalować, 
a później wyjeżdża za granicę… Zdążyłem 
w ostatniej chwili. Dzięki temu cała podróż 
rozpoczęła się właśnie w tym pokoju. Pre-
tekstem do niej było zwykłe spotkanie, jed-
nakże to pandemia symbolicznie zamknęła 
ten cykl – opowiada Michał Kaczorek. Choć 

kontekst epidemii nadaje zdjęciom ukazu-
jącym podróż kosmonauty tak poruszający 
wydźwięk, punktem wyjścia dla fotografii 
są zwykłe, codzienne miejsca. – Na jed-
nym ze zdjęć jest stary traktor, który stoi na 
posesji moich rodziców. W pewnym momen-
cie skojarzył mi się z łazikiem marsjańskim. 
Idealnie wpasował się w ten cykl. Hałdy też 
zawsze mają w sobie tę aurę – dlatego tak 
często wykorzystuję to miejsce w swoich 
pracach. Tam wykonaliśmy ostatnie zdjęcia – 
tłumaczy autor.
Inaczej o swoim cyklu opowiada Aneta 
Czarnocka-Kanik: – Z miłości do fotogra-
fii, reportażu oraz dokumentu, a także we-
wnętrznego obowiązku od samego począt-
ku staram się fotografować wszystko to, co 
związane jest z pandemią w naszym mieście. 
Jastrzębie-Zdrój to miasto górnicze – siłą rze-
czy pojawił się pomysł na udokumentowanie 
wymazów, które w maju i czerwcu były re-
alizowane w zakładach JSW. Z ramienia Sto-
warzyszenia Jastrzębski Klub Fotograficzny 
„Niezależni” do Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
S.A. wystosowaliśmy prośbę o współpracę. 
W odpowiedzi uzyskaliśmy (wraz z Maciejem 
Kanikiem i Michałem Kaczorkiem) zgodę na 
sfotografowanie wszelkich działań związa-
nych z walką z pandemią w kopalniach JSW. 
Jak podkreśla autorka, dzięki temu, przed 
fotografami otworzyły się drzwi, które dla 
większości są zamknięte: – Zaufanie i bar-
dzo dobra współpraca pomiędzy Stowarzy-
szeniem i JSW zaowocowało setką fotografii. 
Projekt „Miałem sen” to tylko niewielki wyci-
nek materiału, który – mam nadzieję – nie-
bawem ujrzy światło dzienne… – dodaje.
Prace nagrodzone w konkursie można zo-
baczyć na stronie obiektywnieslaskie.pl.

tekst: Barbara Englender

JAK OPOWIEDZIEĆ 
O PANDEMII? 
JASTRZĘBSCY 
FOTOGRAFOWIE 
NAGRODZENI 
W PRESTIŻOWYM 
KONKURSIE

fot. M. Kanikfot. M. Kaczorek

fot. A. Czarnocka-Kanik
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„SPOŁECZNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA”
Większości birofilów Browaru Jastrzębie przedstawiać nie trzeba, 
jednak wciąż niejeden mieszkaniec naszego miasta z niedowie-
rzaniem przeciera oczy na wzmiankę o jastrzębskim piwie. O gru-
pie piwowarów, którzy jak sami o sobie mówią „mają odwagę bu-
dować browar na własnych zasadach”, w kraftowym świecie jest 
coraz głośniej. Piotr Piekarski, Prezes Zarządu Browaru Jastrzę-
bie, na placu budowy opowiedział nam o inwestycji, sukcesach, 
trudnych czasach i nie tylko.
Jastrząb: Charakterystyczne logo Browaru przedstawia drapież-
nego jastrzębia i szyszkę chmielu. Świadome posunięcie?
Piotr Piekarski: Rozpatrywałem to w dwóch kategoriach. Po 
pierwsze to lokalny patriotyzm – jestem z Jastrzębia, po drugie 
– pod kątem stricte biznesowym. Powstało w Polsce wiele bro-
warów kraftowych, których nazwy ludziom w zasadzie z niczym 
się nie kojarzą. Natomiast gdy sięgniemy do historii, to większość, 
albo nawet wszystkie browary były browarami miejscowymi. To 
swego rodzaju tożsamość, dlatego po rozmowach ze wspólnika-
mi i agencją PR-ową, podjęliśmy decyzję, że i logo i nazwa browa-
ru będzie związana z miejscowością, w której on powstaje.
Browar nie powstawałby, gdyby nie wsparcie wielu osób…
Crowdfunding (finansowanie przez społeczność – red.) jest bar-
dzo dobrym instrumentem do pozyskiwania kapitału. Wsparło nas 
około 4,5 tys. osób. Udało się w ten sposób zebrać niemal 4 mln zł.
Co zrobić z tak wierną społecznością?
Z myślą o naszych akcjonariuszach powołaliśmy do życia Funda-
cję Browaru Jastrzębie. Jej celem jest organizacja szkoleń z za-
kresu warzenia czy na temat kultury piwa, ale również z zakresu 
inwestowania giełdowego – sami chcemy debiutować na rynku 
NewConnect, mam nadzieję, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Ko-
lejnym celem Fundacji jest animowanie całej naszej społeczności, 
która jest dla nas bardzo ważna.
Zaangażowanie się opłaca. Zbiórka została doceniona w kon-
kursie Invest Cuffs 2020.
To było dla nas dość duże zaskoczenie. W kategorii projektów 
equity crowdfundingowych 2019 roku zajęliśmy pierwsze miej-
sce. O werdykcie nie decydowała kapituła, ale głosy ludzi. W kon-
kursie brała udział między innymi Wisła Kraków, która ma dwu-

krotnie więcej akcjonariuszy, którzy w dodatku są jednocześnie 
wiernymi kibicami. Tym bardziej nasze wyróżnienie jest dużą nie-
spodzianką. Nasi akcjonariusze i sympatycy się zmobilizowali, za 
co im bardzo dziękuję.
Jakie wyzwania stoją przed Browarem?
Dział sprzedaży stale zajmuje się poszerzaniem „zasięgu”. Naszą 
ambicją jest zbudowanie własnej sieci sprzedaży w całej Polsce. 
Ten rok, niestety, jest nieprzewidywalny i wiele z naszych planów 
musieliśmy zweryfikować. Byliśmy gotowi na ofensywę w marcu, 
ale wiemy co się stało. Od maja zaczęliśmy ponownie ruszać w ry-
nek i sprzedawać, jednak ten rok jest, jaki jest. Jak na takie warunki, 
sprzedaż i tak jest niezła. Choć daleka od tego, co się zakładało.
Czym wyróżnia się jastrzębskie piwo?
Nasi piwowarzy, i ja zresztą też, to piwowarzy domowi. Od wa-
rzenia w domach wszystko się zaczęło. Wszyscy to lubią i chcą 
przy warzeniu pracować. Do naszego piwa podchodzimy z pasją, 
do każdego staramy się dołożyć czegoś nietypowego, czasem za-
skakującego, czegoś, co sprawia, że te piwa są inne niż wszystkie.
Kiedy możemy się spodziewać pierwszej partii uwarzonej we 
własnym browarze?
Według mojego założenia pierwsze warzenie techniczne odbę-
dzie się w okolicy lutego-marca przyszłego roku, natomiast około 
marca lub kwietnia powinniśmy wypuścić pierwszą warkę.

rozmawiał: Łukasz Parylak

fot. Grzegorz Sypniewski / Maciej Piekarski

fot. Grzegorz Sypniewski / Maciej Piekarski
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WEŹ UDZIAŁ 
W TURNIEJU BEZ 
WYCHODZENIA 
Z DOMU

Nie wiesz, jak spędzać długie jesienne 
wieczory, szczególnie w trudnym cza-
sie, kiedy wychodzenie z domu powinni-
śmy ograniczyć do minimum? Weź udział 
w wirtualnych rozgrywkach sportowych!

E-sport, czyli sport elektroniczny to rywa-
lizacja za pomocą komputera czy konsoli 
i gier video z innymi użytkownikami. Za-
wody z wykorzystaniem gier kompute-
rowych są coraz bardziej popularne, wie-
lu mieszkańców naszego miasta bierze 
w nich udział.

– Szybko rosnące zainteresowanie wirtualną 
rozrywką wywołało chęć utworzenia w na-
szym mieście rozgrywek, w których gracze 
mogliby rywalizować nie tylko z kompute-
rem, ale również ze sobą nawzajem, czerpiąc 
z tego jeszcze większą frajdę. Właśnie w ten 
sposób wpadliśmy na pomysł, aby zorgani-
zować rozgrywki ligowe FIFY, czyli gry sporto-
wej o tematyce piłki nożnej – podkreślał ko-
ordynator projektu, Krzysztof Gębczyński.

Pomysłem powstania ligi udało zainte-
resować się klub GKS Jastrzębie, dzięki 
wsparciu otrzymanemu z jego strony, 

projekt nabrał większego rozpędu, a pod-
czas rozgrywek, gracze mogli rywalizo-
wać również z piłkarzami GKS-u. Przez 3 
sezony trwania ligi, miłośnicy gier spor-
towych, rozegrali ponad 1700 wirtual-
nych meczów.

– Widząc zainteresowanie oraz pozytywne 
emocje towarzyszące graczom, a także dal-
szą wolę współpracy ze strony klubu, zdecy-
dowaliśmy się na kolejny krok – utworzenie 
sekcji esportowej. Aktualnie prowadzimy 
drużyny w Counter Strike oraz Pro Evolution 
Soccer. Występujemy w rozgrywkach E-Liga, 
jedynej w Polsce lidze dedykowanej dla klu-
bów piłkarskich w trybie 11 vs 11. Jest to 
niesamowicie ciekawy format, gdyż w czasie 
meczu każdym wirtualnym piłkarzem steruje 
realny zawodnik! Można poczuć atmosferę 
prawdziwego meczu, w tle słychać doping 
kibiców, a wirtualne koszulki są wzorowane 
na tych, w których na co dzień występują pił-
karze – mówił Krzysztof Gębczyński.

Warto podkreślić, że liga ma bardzo moc-
ną obsadę występują tam duże piłkarskie 
marki, takie jak: Widzew Łódź, Śląsk Wro-

cław czy Górnik Zabrze. Mecze transmito-
wane są wraz z komentarzem na stronach 
fanowskich klubów piłkarskich. Koordy-
natorzy projektu skupiają się nie tylko na 
profesjonalnych rozgrywkach, ale rów-
nież zapewnieniu rozrywki rekreacyjnym 
graczom. Organizowane są mecze kibice 
kontra piłkarze, do których każdy zainte-
resowany może się zgłosić i spędzić czas 
rywalizując z zawodnikami występującymi 
na pierwszoligowych boiskach.

– W najbliższym czasie odbędzie się turniej 
najnowszej części FIFY, dlatego gorąco za-
chęcam do śledzenia naszej strony na Face-
booku: GKS Jastrzębie Esport. Tam warto ob-
serwować zmagania naszych esportowych 
zawodników, zapisywać się do turniejów, 
jak również brać udział w konkursach z na-
grodami. Zachęcamy do współpracy również 
przedsiębiorców. W ciężkich czasach pan-
demii, projekty online dają jeszcze większe 
możliwości. Cieszymy się, że Jastrzębie-Zdrój 
coraz mocniej zaznacza swoją obecności 
na esportowej mapie Polski – konkluduje 
Krzysztof Gębczyński.

tekst: Wiktoria Knesz

fot. arch. Krzysztofa Gębczyskiego

SENIORZE - TO PROJEKT DLA CIEBIE
Stowarzyszenie EBI Association wraz z partnerami – Miastem Rybnik (Ośro-
dek Pomocy Społecznej), firmą Opiekanova Sp. z o.o. oraz Telemedycyna Pol-
ska S.A. od września prowadzi projekt „W ochronie życia i zdrowia – teleopieką 
i telemedycyna dla mieszkańców subregionu zachodniego”.Projekt jest skiero-
wany do seniorów powyżej 65 roku życia – mieszkańców Subregionu Zachod-
niego, w tym min. 100 osób z Rybnika.
Projekt realizowany jest od 1 września 2020 r. Potrwa 2 lata i skierowany jest 
do Seniorów 65+ z subregionu zachodniego województwa śląskiego. Wdraża 
w ich domach zdalne usługi zdrowotne dopasowane do ich potrzeb, tzw. tele-
opiekę telemedycynę.
Co to jest teleopieka i telemedycyna?
Są to usługi opiekuńczo-zdrowotne łączące nowoczesne technologie telein-
formatyczne z pracą profesjonalistów, które mają za zadanie przedłużyć okres 
samodzielności i niezależności Seniorów we własnym domu. Te niezwykle 
precyzyjnie przygotowane usługi pomogą Ci, jeśli już martwisz się o swoich 
rodziców czy dziadków, a nie możesz z nimi spędzać całego czasu. Pozwoli Ci 
pracować, wyjeżdżać na delegacje czy wakacje, będąc pewnym, że ktoś czuwa 
pod twoją nieobecność nad bezpieczeństwem bliskich Ci Seniorów. A oni czują 
się komfortowo, bo nadal są u siebie. Nasza opieka to nie tylko interwencja 
w trakcie poważnych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, ale także kontakt 
towarzyski 24h/dobę i wsparcie psychologiczne. Jeśli sam jesteś Seniorem lub 
potrzebujesz wsparcia z powodu niepełnosprawności czy zagraża Ci nagłe po-
gorszenie stanu zdrowia z powodu choroby przewlekłej, przede wszystkim de-
presji, choroby serca, nadciśnienia, cukrzycy – możesz mieć pewność, że dzięki 
naszym usługom, będąc w domu, będziesz w stanie wezwać pomoc w każdym 
trudnym momencie. Będziesz także mógł/mogła porozmawiać z teleopieku-
nami w przypadku lęków, obaw czy niepewności. I nadal będziesz mógł/mogła 
cieszyć się komfortem mieszkania we własnym domu!

W projekcie bardzo ważnym elementem jest zaangażowanie sieci sąsiedzkiej, 
pomoc wolontariuszy, praca pracowników terenowych.
Teleopieka, poza funkcją opiekuńczą (reagowanie na nagłe sytuacje, towarzy-
szenie poprzez rozmowy towarzyskie) koordynuje także inne działania wspie-
rające zdrowie naszych uczestników według zindywidualizowanych decyzji. 
W związku z tym wskazuje konieczność pomocy w zakresach:
• Badań przesiewowych i ewentualnych konsultacji w zakresie chorób neuro-

degeneracyjnych.
• Zdalnego poradnictwa psychologicznego.
• Opieki kardiologicznej.
• Opieki diabetologicznej.
W projekcie poza teleopieką, którą już poznaliście we wcześniejszych naszych 
projektach, będziemy analizować potrzeby zdrowotne podopiecznych także 
pod kątem dodatkowych usług telemedycznych:
• Telemedycyna kardio - wsparcie dla pacjentów kardiologicznych, szczegól-

nie w pierwszym roku po incydentach kardio. 125 osób otrzyma na czas pro-
jektu urządzenia do zdalnego EKG.

• Telemedycyna diabeto - wsparcie dla pacjentów diabetologicznych, szcze-
gólnie dla osób, u których dopiero zdiagnozowano cukrzycę i muszą się 
nauczyć z nią żyć. 20 osób będzie mogło badać poziom cukru pod opieka 
edukatorów diabetologicznych.

Jak się zapisać?
Informacje niezbędne w procesie rekrutacji oraz regulamin znajdą Pań-
stwo stronach internetowych projektu: www.zaopiekowana.pl oraz 
www.zaopiekowany.pl.
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CHŁOPIEC, KTÓRY MA SUPERMOC.  
ANTEK RADZIMSKI ZOSTAŁ  
SZACHOWYM MISTRZEM POLSKI

Ma 8 lat i od początku października jest zawodnikiem jastrzęb-
skiego klubu UKS Pionier. Choć w barwach Jastrzębia gra krótko, 
Antek Radzimski zdążył już w tym czasie zostać szachowym Mi-
strzem Polski w swojej kategorii wiekowej. – Wcześniej przywiózł 
brąz z Mistrzostw UE i srebro z Mistrzostw Polski Młodzików w sza-
chach błyskawicznych, ale to Mistrzostwa Polski Dzieci w szachach 
klasycznych, zdobycie na nich złota, było dla Antka najbardziej war-
tościowe. Dało mu to poczucie, że w końcu jest pierwszy i to na naj-
ważniejszych zawodach w kraju – mówi nam dumny tata, Adam 
Radzimski. Antek zaczął grać hobbystycznie zaledwie dwa lata 
temu, a dziś pokonuje w zawodach konkurentów, którzy mają 
staż dłuższy nawet o trzy lata.

Rodzice przyznają, że póki co, to chyba oni bardziej, niż Antek, cie-
szą się z sukcesów szachowych syna. – Antek chyba nie do końca 
ma jeszcze świadomość tego, czego dokonał. Jemu po prostu gra spra-
wia dużo frajdy – zauważa jego tata.

Choć pochodzi z Zabrza, Antek od niedawna gra dla jastrzębskiego 
klubu UKS Pionier. – To nie była dla nas łatwa decyzja, ale absolut-
nie konieczna – mówią rodzice. W swoim rodzimym klubie chło-
piec nie miał możliwości rozwoju ani wystarczającego wsparcia. 
– Podjęliśmy decyzję o zwróceniu się o pomoc do Śląskiego Związku 
Szachowego. Spotkaliśmy się z dużą życzliwością i propozycją przy-
stąpienia do UKS Pionier Jastrzębie-Zdrój, na którą z chęcią przystali-
śmy. Wiedzieliśmy, że Jastrzębie ma bardzo dobry klub, będąc na wielu 
turniejach w Polsce słyszeliśmy sporo pochlebnych opinii – dodają.

Dla wielu zaskoczeniem jest to, że szachy to nie jedyny konik 
Antka. Trenuje też piłkę nożną, lubi rywalizować. – Widać, że ma 
gen zwycięzcy, mocno zależy mu na wygrywaniu, niezależnie od tego 
w jakiej dyscyplinie konkuruje. Ostatnio trochę przypadkowo trafi-
liśmy na bieg charytatywny, okazało że Antek chce wystartować, 
biegł z rocznikiem starszym i nie było innej opcji, jak zwycięstwo – 
opowiadają jego rodzice.

O swoim synu państwo Radzimscy mówią: „Smutny chłopiec, 
który ma supermoc – zespół Aspergera”. Szachy są sposobem na 
pokonanie tego smutku. Kontakty z innymi ludźmi są dla niego 
dużą trudnością, boi się tego, czego nie zna. Sport pozwala mu 

przezwyciężać te bariery i lęki. – Bycie w grupie, przyjemność gra-
nia, wyjazdy na turnieje, wspólne tematy z kolegami, ciągłe doskona-
lenie się, kolejne wygrane i porażki, emocje – to wszystko sprawia, że 
staje się silniejszy i bardziej otwarty na świat – zauważa jego tata. 
Dodatkowo, sukcesy umacniają wiarę w siebie i poczucie własnej 
wartości. Powszechnie uważa się, że zespół Aspergera to dome-
na geniuszy. Ta opinia wydaje się słuszna w przypadku Antka. Ma 
wąskie zainteresowania, którym poświęca się bez reszty. Pod-
czas turniejów często równolegle zapamiętuje większość partii 
z innych szachownic. Odtwarza w pamięci ustawienia figur i roz-
mawia o nich z kolegami, zauważa, co mogli zrobić lepiej. Z drugiej 
strony zespół Aspergera sprawia, że nauczenie się przegrywania 
było dla niego bardzo trudne, jednak psycholog sportu pomógł 
pokonać ten problem.

W 2021 roku Antek planuje wystartować w kolejnych Mistrzo-
stwach Śląska, Polski, Świata i kilku innych turniejach. Możemy być 
prawie pewni, że w jastrzębskich barwach osiągnie kolejne sukcesy.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

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, stano-
wiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych pod wynajem.

Lp. Obręb Nr 
działki

Nr księgi wie-
czystej

Powierzchnia 
użytkowa 

[m2]

Powierzchnia 
dodatkowa 

[m2]
Adres Przeznaczenie

Minimalna stawka 
czynszu za najem 

[zł/m-c]

Okres 
najmu Termin opłat

1. JASTRZĘBIE 
MIASTO 115/13 GL1J/00015629/3 21,70 - Jasna 1A

Ograniczenie dotyczy 
branż do prowadzenia 

których niezbędna 
jest woda

* do 3 lat do 10-tego każ-
dego 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 Mia-
sta 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 wła-
sność 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).

fot. archiwum prywatne rodziny
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JASTRZĘBIANIN  
DEBIUTUJE W KSW

Ciężkie powietrze w sali treningowej 
w 30-sekundowych odstępach przeszy-
wane jest świdrującym odgłosem stope-
ra wyznaczającego interwały i wstrząsa-
ne grzmotami uderzeń w tarczę trzymaną 
przez trenera. Ten, po kolejnej serii, z tru-
dem utrzymuje się w pionie, a przed 
upadkiem ratuje go zabezpieczająca 
siatka. To jastrzębianin, Michał Domin, 
przygotowuje się do debiutanckiej walki 
w federacji KSW.

Jastrząb: Michał, wyjaśnij czytelnikom, 
czym jest MMA (ang. mixed martial arts 
– mieszane sztuki walki).

Michał Domin: Idea mieszanych sztuk wal-
ki powstawała z konfrontowania różnych 
stylów ze sobą. Na przykład judoka wal-
czył z zawodnikiem taekwondo, kickboxer 
z zapaśnikiem czy zawodnikiem ju-jitsu. 
Teraz to wygląda nieco inaczej, zawodnicy 
są wszechstronni.

Od jakiego stylu zaczynałeś?

Ja od sportów uderzanych, walczyłem 
w muay thai i w K1, to najbrutalniejsze for-
my kickboxerskie dopuszczalne na świecie. 
Pierwsze starty zaliczyłem w amatorskim 
MMA w 2015 roku. Cały czas starałem się 

rozwijać z poziomu na poziom w karierze 
amatorskiej i teraz w zawodowej. Ciągle 
staram się dokładać nowe elementy do 
każdej z płaszczyzn mojej gry w klatce.

Co czujesz, wchodząc do oktagonu?

Wiem, że muszę pokonać tego drugiego, 
który stoi naprzeciwko i wiem, że on czu-
je dokładnie to samo. Obaj pracujemy na 
nasz cel przez długi czas ciężkich ćwiczeń. 
Walki wygrywa się jeszcze na sali trenin-
gowej. To jest 6 dni treningów w tygodniu, 
często po kilka godzin dziennie.

Na zwycięstwo nie pracujesz sam.

Ten sport nazywa się sportem indywidual-
nym, ale bardzo niesłusznie. Przygotowuje 
się cała drużyna. Moim trenerem głównym 
jest obecny tu Kamil Wójcik – odpowie-
dzialny za uderzenia, kopnięcia. Jest też 
Damian Czyż – trener gry parterowej, jest 
Arkadiusz Szeja – trener zapasów, jest 
Robert Trybulski – fizjoterapeuta. Sukcesu 
nie można przypisać jednej osobie, która 
finalny efekt zostawia w klatce.

Toczyłeś walkę tego samego dnia, w któ-
rym Jan Błachowicz zdobywał pas fede-
racji UFC. Zdążyłeś obejrzeć ją na żywo?

Oglądałem walkę w samochodzie pod-
czas powrotu z gali. Bardzo mu kibicuję i od 
dawna jestem jego fanem. Z pewnością to 
nie jego ostatnie słowo i dużo nam jeszcze 
pokaże. Janek najpierw był mistrzem KSW, 
a jeśli to jest najwyższą ligą w Polsce, to UFC 
jest ligą mistrzów.

rozmawiał: Łukasz Parylak

„NIC NAS JUŻ NIE ZASKOCZY”
Jastrzębski Węgiel wyruszył już do Rumunii, kiedy okazało się, że 
w drużynie jednego z naszych rywali w turnieju kwalifikacyjnym 
do Ligi Mistrzów, węgierskim Fino Kaposvar, stwierdzono przy-
padki zakażenia wirusem SARS-CoV2. Gospodarze turnieju, ru-
muński zespół Arcada Gelati, w momencie zamykania bieżącego 
wydania jeszcze oczekuje na wyniki swoich badań.

Powyższa informacja nie byłaby niczym nadzwyczajnym, se-
zon PlusLigi również jest poszatkowany do granic możliwości. 
Jednak sprawa kwalifikacji do LM za sprawą wirusa wymyka się 
wszelkim klasyfikacjom.

Pierwotnie o awansie do fazy głównej rozgrywek miały decy-
dować trzy turnieje, po jednym u każdej z drużyn naszej grupy. 

Dość szybko zredukowano ich ilość do dwóch – w Jastrzębiu-
-Zdroju i Gałaczu. Turniej w naszym mieście nie odbył się, kiedy 
w drużynach naszej i węgierskiej potwierdzono zakażenia. Ru-
muni nalegali wówczas, aby przyznać im punkty walkowerem. 
Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV) nie przystała na 
takie rozwiązanie i podjęła decyzję, że losy awansu rozstrzygną 
się na boisku w Gałaczu. Wtedy koronawirusa wykryto w zespo-
le... Arcada Gelati.

Ostatecznie turniej ma się odbyć 10-12 listopada. Czy rzeczywi-
ście tak się stanie? – W tej sprawie nic nas już nie zaskoczy… – czy-
tamy na stronie internetowej klubu.

tekst: Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak
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MAMY PRZEŁAMANIE!

Wynik cieszy, zwłaszcza zero z tyłu, choć trzeba przyznać, że spory 
wkład w zwycięstwo naszej drużyny miał... Piotr Żemło. Zawodnik 
Odry w 22. minucie meczu obejrzał drugą żółtą kartkę i spowodo-
wał rzut karny, którego na gola zamienił Szczepan. Wynik meczu 
ustalił w 52. minucie Farid Ali. Jak podaje klub, był to piąty gol w pią-
tym meczu naszego pomocnika przeciwko Odrze Opole.

tekst: Łukasz Parylak

SUPERPUCHAR POLSKI DLA JKH
Nasi hokeiści po raz drugi 
z rzędu wzięli udział w meczu 
o Superpuchar i po raz drugi 
starli się o to trofeum z GKS-
em Tychy. Podopieczni Roberta 
Kalabera zrewanżowali się za 
ubiegłoroczną porażkę.

Za sprawą Alexa Szczechury pierwsi na prowadzenie wyszli go-
spodarze i była to jedyna bramka pierwszej tercji. Zanim zdążył 
nam się przypomnieć scenariusz poprzedniego ligowego starcia 
z derbowym rywalem do wyrównania doprowadził Łukasz Nale-
wajka, a chwilę później prowadzenie naszej drużynie dał Maciej 
Urbanowicz. Wyrównująca bramka padła już kilka sekund póź-
niej, ale gola na wagę Superpucharu zdobył w 34. minucie Ra-
dosław Nalewajka (po strąceniu świetnego strzału Jakuba Mi-
chałowskiego). Ostatnia tercja zmiany wyniku już nie przyniosła, 
jednak nie można powiedzieć, że gra się uspokoiła. Defensywa 
JKH GKS Jastrzębie świetnie spisywała się pod szalonym napo-
rem GKS-u Tychy, a w bramce do ostatniej syreny doskonale za-
grał Patrik Nechvatal.

tekst: Łukasz Parylak

Nareszcie! GKS Jastrzębie po 
pięciu miesiącach bez wygranej 

wreszcie zainkasował trzy 
punkty. Piłkarze Pawła Ściebury, 

po golach Daniela Szczepana 
i Farida Alego, pokonali na 

wyjeździe Odrę Opole.

fot. gksjastrzebie.com

fot. JKH GKS Jastrzębie
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• internetowo na spisrolny.gov.pl 
• telefonicznie, dzwoniąc na infolinię 
  spisową pod numer 22 279 99 99

Wejdź na spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię spisową 
pod numer 22 279 99 99 

Potrzebujesz więcej informacji? 


