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Szanowni jastrzębianie,
powoli dobiega końca rok, który do historii przejdzie jako ten, który
całkowicie zmienił naszą rzeczywistość. A właściwie wywrócił nasze życie do góry nogami. Mam nadzieję, że z nowym rokiem epidemia będzie wygasała, a nam pozwoli wrócić do codzienności, za
którą wszyscy tęsknimy.

Święta Bożego Narodzenia to czas szczególnie
wyjątkowy dla każdego z nas. W tym tak innym
od poprzednich roku życzę Wam byście ze szczególną
mocą poczuli bliskość rodziny i przyjaciół.
By w Waszych sercach na nowo zagościła
radość, nadzieja i miłość.
A w nowym roku 2021 życzę Wam, byśmy mogli
wyjść z cienia epidemii i byście każdego dnia
odkrywali piękno wokół siebie.

Niemniej jednak sytuacja pandemiczna i coraz mniejsze dochody
miasta mocno odbiły się na kondycji finansowej Jastrzębia-Zdroju.
Oszczędności szukaliśmy w fakultatywnych wydatkach bieżących. Tu
cięcia są radykalne. Urząd Miasta, jak i wszystkie jednostki miejskie
w tym zakresie mają budżet obcięty o 80 procent. Takie decyzje były
konieczne z uwagi na planowane znacznie mniejsze dochody miasta.

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Dlatego, drodzy Czytelnicy, zmuszeni jesteśmy do zmiany częstotliwości wydawania gazety. Od 2021 roku „Jastrząb” będzie drukowany w cyklu dwumiesięcznym. Żywię głęboką nadzieję, że jest to czas
przejściowy i będziemy mogli w niedalekiej przyszłości publikować
go jako miesięcznik.
Tymczasem w ostatnim tegorocznym numerze piszemy o planach
powrotu kolei, które mają coraz bardziej realne kształty i o pracach
nad nowym budżetem miasta.
Co ważne, o nowej strategii rozwoju miasta. Tworzą ją trzy obszary.
Wzajemnie się przenikające i uzupełniające. Pełna realizacja jednego
z nich nie może się obyć bez działań z pozostałych dwóch. Sukces
strategii, a więc sukces przede wszystkim mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, zależy od skutecznej współpracy, zmierzającej do realizacji
poszczególnych zadań z konkretnego obszaru. Wszystkie tworzą
wizję miasta łączącego tradycję z nowoczesnością, które łagodnie
przechodzi proces transformacji w każdej z dziedzin swojego funkcjonowania: społecznej, ekonomicznej, ekologicznej i urbanistycznej.
Zapraszam Was do lektury naszej gazety i życzę Wam dużo zdrowia
oraz niegasnącej nadziei.
Pozdrawiam serdecznie,

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów
na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach
Życzę Państwu
wiele zadowolenia i sukcesów
z podjętych wyzwań
W imieniu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Przewodniczący
PIOTR SZEREDA

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyły ocenę formalną wniosków
zgłoszonych do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Kolejowej Kolej+. 79 zgłoszonych propozycji spełnia
kryteria i cele programu i może być zakwalifikowanych do II etapu
naboru. A wśród nich Jastrzębie-Zdrój.

KOLEJ+ CORAZ BLIŻEJ
JASTRZĘBIA-ZDROJU

Dzięki realizacji Programu Kolej Plus możliwe będzie przywrócenie połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu
do kolei. Głównym jego celem jest uzyskanie/usprawnienie połączeń miejscowości
liczących powyżej 10 tys. mieszkańców
z miastami wojewódzkim. W programie
tym swoje szanse dostrzega nasze miasto, od kilku lat kolejowo wykluczone.
Przypomnijmy, że Linie Regionalne Koleje
Śląskie wraz z Marszałkiem Województwa
Śląskiego złożyły wniosek do rządowego
programu Kolej+.
Złożony wniosek spełnił wymagane kryteria i zajął wysokie miejsce na liście projektów. Jest więc szansa na otrzymanie
dofinansowania i utworzenie połączenia
kolejowego Jastrzębie – Pawłowice – Żory
– Czerwionka-Leszczyny – Katowice.
– Efekty naboru wniosków i ich ocena
w pierwszym etapie programu Kolei Plus
pokazują, jak ważna jest dzisiaj kolej dla

polskich samorządów. Przez wiele lat
likwidowano w Polsce połączenia kolejowe. Ten czas się definitywnie skończył
– ocenił Andrzej Bittel, sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oceniły
pod względem formalnym 96 wniosków
złożonych przez samorządy do Programu
Kolej Plus. 79 z propozycji (ponad 80%)
spełniło wymagania formalne naboru i zostało zakwalifikowanych do II etapu. Projekty te spełniają cel Programu. Wnioskodawcy dostarczyli wymagane informacje
o projektach, m.in.: dane o uwarunkowaniach społecznych, zakładanych efektach
wraz ze wskazaniem oczekiwanych czasów przejazdu, informacje o szacunkowych kosztach oraz ujęciu projektów
w dokumentach strategicznych. Samorządy zadeklarowały także wolę współfinansowania inwestycji.

Realizacja jastrzębskiego etapu na początek będzie kosztować dwa miliony zł. Tyle
wyniesie wykonanie projektu i studium
wykonalności zadania. 800 tys. zł zadeklarowało województwo, pozostałe 1,2
mln zł zostało podzielone na samorządy.
Wstępnie Jastrzębie-Zdrój zapłaci 500 tys.
zł, Żory – 350 tys. zł, Pawłowice 200 tys.
zł, a Czerwionka-Leszczyny – 150 tys. zł.
– To bardzo dobra informacja dla naszego
miasta. Od lat zabiegamy o przywrócenie
kolei do Jastrzębia-Zdroju. Cieszymy się,
że nasz głos wreszcie został usłyszany
i wzięty pod uwagę. Chciałam jednocześnie
przypomnieć, że Jastrzębie-Zdrój wyraziło
wraz z Żorami, Pawłowicami i Czerwionką-Leszczynami zgodę na partycypację
w kosztach wykonania projektu i studium
wykonalności tego zadania. W przyszłorocznym budżecie zaplanowaliśmy na ten
cel pół miliona złotych – mówi Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.
tekst: Izabela Grela

fot. Pixabay
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W grudniu Rada Miasta
Jastrzębie-Zdrój będzie
podejmowała uchwałę
budżetową. Nie jest tajemnicą,
że budżet na 2021 rok będzie
mocno okrojony. I to nie tylko
w Jastrzębiu. O fatalnej kondycji
finansowej samorządów głośno
jest już w całej Polsce.

TO BĘDZIE BUDŻET
PEŁEN WYRZECZEŃ
Niższe dochody z podatków PIT i CIT to tylko jedna strona
tego medalu. Dodatkowo rząd nakłada na gminy coraz więcej zadań, za którymi nie zawsze idą dotacje czy subwencje,
pokrywające w 100 proc. wydatki gmin. Tak jest na przykład
z subwencją oświatową na przyszły rok. Związek Miast Polskich zwraca uwagę, że „niektóre samorządy zmuszone są
brać kredyty, by opłacić bieżące wydatki oświatowe”.
Konstruowanie przyszłorocznego budżetu jest trudne jak
nigdy dotąd. Skala konsekwencji dla budżetu miasta na
rok przyszły jest ciężka do określenia w tak niestabilnych
warunkach, szczególnie przy braku możliwości określenia
terminu zakończenia epidemii, a tym samym jej skutków.
Planując wydatki, miasto w pierwszej kolejności patrzy na
te związane z zapewnieniem ciągłości działania jednostki,
zaś przesuwane w czasie są zadania nowe czy fakultatywne. A co z inwestycjami?
Konstruując budżet na 2021 rok władze miasta przyjęły założenie, że nie będą szukać oszczędności w wydatkach inwestycyjnych. A to oznacza, że wszystkie zaplanowane inwestycje
będą realizowane, w tym nowe, jak np. modernizacja Galerii
Historii Miasta, budowa Reprezentacyjnego Placu Zdrojowego oraz przebudowa budynku Łaźni Moszczenica. Dodatkowo
kontynuowane będą już rozpoczęte zadania, jak np. budowa
mostu i ronda w ciągu Alei Piłsudskiego czy też modernizacja budynku Łazienki III. Projektowane będzie również nowe
przedszkole w Zdroju oraz adaptacja szkoły przy ul. Kaszubskiej na cele edukacyjne dla osób z niepełnosprawnością.
– Oszczędności szukaliśmy w fakultatywnych wydatkach bieżący. Tu cięcia są radykalne. Urząd Miasta jak i wszystkie jednostki
miejskie w tym zakresie mają budżet obcięty o 80 procent. Takie
decyzje były konieczne z uwagi na planowane znacznie mniejsze dochody miasta – tłumaczy prezydent Anna Hetman.
Co to oznacza? W praktyce mocno ograniczone zostały wydatki na remonty, organizację imprez, promocję miasta. Pod
znakiem zapytania stoją Dni Miasta, Piknik w Kurorcie, liczne
koncerty i wydarzenia o charakterze kulturalno-sportowym
a wydawana przez miasto gazeta „Jastrząb” od przyszłego
roku nie będzie już miesięcznikiem a dwumiesięcznikiem.

Strategia Rozwoju Jastrzębia-Zdroju 2030+ jest podstawową deklaracją samorządu, w której sformułowane zostały kluczowe kierunki i założenia rozwoju miasta. Wizja
zawarta w niniejszym opracowaniu jest efektem połączenia
prac warsztatowych, eksperckich oraz wyników uzyskanych
w ramach badań społecznych. Przyjęty program działania
jest spójny z opracowaniami szczebla regionalnego oraz
krajowego. Równocześnie w ramach strategii uwzględniono
możliwości wykorzystania zewnętrznego finansowania projektów rozwojowych, w szczególności w ramach perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
Działania, których celem było opracowanie strategii podjęto już na początku roku. Istotą strategii jest wyznaczenie
głównych, najważniejszych kierunków działań krótko- i długofalowych oraz opisanie sposobu ich realizacji. Strategia
jest zatem kompleksowym dokumentem wspomagającym
zarządzanie miastem.
– Strategię tworzą trzy obszary, wzajemnie się przenikające
i uzupełniające. Pełna realizacja jednego z nich nie może się obyć
bez działań z pozostałych dwóch. Sukces strategii, a więc sukces
przede wszystkim mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, zależy od skutecznej współpracy, zmierzającej do realizacji poszczególnych zadań z konkretnego obszaru. Wszystkie tworzą wizję miasta łączącego tradycję z nowoczesnością, które łagodnie przechodzi proces
transformacji w każdej z dziedzin swojego funkcjonowania: społecznej, ekonomicznej, ekologicznej i urbanistycznej – tłumaczy
prezydent Anna Hetman.
Głównym elementem przygotowań strategii były spotkania
warsztatowe, w których udział wzięli radni, przedstawiciele
Urzędu Miasta oraz instytucji samorządowych, przedstawiciele organizacji społecznych i sektora biznesu, przedsiębiorcy, mieszkańcy. Zawarte w niniejszym programie zapisy
wynikają zatem wprost z postulatów i ocen sformułowanych
przez liderów społeczności lokalnej, a także stanowią wyraz
aspiracji i dążeń samorządu jako wspólnoty mieszkańców.
– Mamy w rękach dokument, który został opracowany na podstawie badań naszych mieszkańców. To z nich wynika potrzeba tworzenia miasta w sposób nieco innych niż dotychczas. To wynika
również z tego, że żyjemy w dobie transformacji. Mam tu na myśli
szeroko rozumianą przemianę, dostosowaną do zmian klimatycznych, które już nas dotykają oraz do postępu technologicznego,
jak i pandemii, które zmieniają i będą znacznie zmieniać nasze
życie – mówi Agnieszka Pabich, naczelnik Wydziału Strategii,
Rozwoju i Obsługi Inwestora.
Nad planem i harmonogramem realizacji zadań będą czuwać
pracownicy merytoryczni, naczelnicy i dyrektorzy jednostek.
To w dużej mierze od zaangażowania tych osób zależy postęp
realizacji zadań. Ciągłość prac zależeć będzie również od programów, jakie zostaną dedykowane samorządom przez Unię
Europejską, jak też stronę rządową, bowiem budżet miasta
nie sprosta wszystkim wyzwaniom.
Strategia, poza dokumentem zwanym diagnozą oraz samym
opisem celów i zadań, obejmuje również szereg powiązanych
z nią dokumentów, narządzi, zasobów, zapewniających jej
skuteczną realizację. Większość z nich będziemy tworzyć na
nowo, inne modyfikować i uzupełniać w związku ze zmieniającymi się przepisami wyższego rzędu.

To tylko niektóre z przykładów cięć w budżecie. Dobra wiadomości płynie do organizacji pozarządowych i klubów sportowych. Władze miasta zarekomendowały Radzie Miasta budżet,
w którym pula na sport zmniejszona jest tylko o 10 procent. A to
oznacza, że dotacja na sport będzie wynosiła 3 mln 280 tysięcy
zł. czyli o 350 tysięcy mniej niż w roku bieżącym.

– Ta strategia jest odpowiednio elastyczna, dzięki czemu nie
zdezaktualizują jej zmiany ekonomiczne, czy społeczne. Jest
kontraktem lokalnym, takim porozumieniem dla miasta, którego
strony, czyli wszyscy mieszkańcy, samorządowcy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy nie tylko wyrażają akceptację dla tych
działań, ale myślę, że deklarują uczestnictwo w tych działaniach.
Niezależnie od tego, jaką rolę przyjdzie pełnić nam w przyszłości
– podsumował radny Grzegorz Mosoń.

tekst: Izabela Grela

tekst: Izabela Grela
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Od kilku tygodni Jastrzębie-Zdrój ma kluczowy dokument, który
będzie miał ogromny wpływ na naszą przyszłość.
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OBSZAR 1

OBSZAR 2

OBSZAR 3

Aktywni ludzie

Silna gospodarka

Przyjazne przestrzenie

ZADANIA PRIORYTETOWE:

ZADANIA PRIORYTETOWE:

ZADANIA PRIORYTETOWE:

Adaptacja i zagospodarowanie Łaźni na
terenie byłej KWK Moszczenica poprzez
utworzenie Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego i Centrum Porozumienia
Jastrzębskiego – świadectwa górniczego
charakteru i dziedzictwa miasta oraz symbol walki o godność i wolność człowieka. W
budynku znajdzie się zaplecze konferencyjne, eventowe, przestrzeń spotkań i spektakli. Miejsce to zbuduje także jeden z elementów turystycznego potencjału miasta.

Przywrócenie połączenia kolejowego.
Trwają i są bardzo zaawanasowane prace
zarówno w ramach kolei dużych prędkości
w ramach CPK jak i Kolej+.

Pierwszy z nich – Moje Mieszkanie, zmierza nie tylko do powstawania nowych
mieszkań w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ale też dotyczy
zagadnień związanych z prowadzeniem
polityki zmierzającej do powstawania
nowych inwestycji deweloperskich. Tak,
aby każdy miał możliwość zamieszkaniu
w miejscu spełniającym jego oczekiwania,
a atrakcyjny rynek mieszkaniowy Jastrzębia-Zdroju stał się alternatywą dla mieszkańców sąsiednich miast i gmin.

Budowa rodzinnego centrum rekreacji i wypoczynku na zrekultywowanej hałdzie pokopalnianej w Sołectwie
Moszczenica tak, aby powstało bezpieczne, nowoczesne miejsce do spędzania
wolnego czasu dla każdego pokolenia naszych mieszkańców. Ponieważ łączenie
pokoleń jest również naszym celem.
Budynek Łazienki III w Parku Zdrojowym
– jako centrum i oś projektu „Wytwórnia
cooltury” – szeroko rozumianej animacji
społecznej dla wszystkich mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju.
Uzupełniono je o liczne działania tworzące
aktywną wspólnotę mieszkańców i wypełniające założenia wynikające z przedstawionej diagnozy społeczno-ekonomicznej.

fot. Piotr Kędzierski

Utworzenie Akceleratora Przedsiębiorczości KSSEnon2 wraz z Katowicką Specjalną Strefa Ekonomiczną. KSSE otrzymała już dofinasowanie projektu jako
szczególnie istotnego dla rozwoju i transformacji regionu. Obecnie miasto jest na
etapie ustalania ostatecznej jego lokalizacji. Będzie to miejsce wspierania firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
nawiązywania współpracy młodych firm
ze strefowymi inwestorami, a także miejsc
coworkingu. Firmy będą mogły skorzystać
również z ulg podatkowych.
Deptak na ulicy 1 Maja. Powstanie deptaka – osi działań związanych z rozwojem
sektora turystycznego sprawi, że zarówno on, jak i jego bezpośrednie otoczenie
stanie się miejscem powstawania firm
z sektora usług okołoturystycznych i bezpośrednio z tym sektorem związanych.
Restauracji, barów, kawiarni, a być może
także galerii sztuki czy butikowych hoteli.
Enter Jastrzębie. To innowacyjna koncepcja
dla młodych ludzi w zakresie podnoszenia
kompetencji w dziedzinie programowania,
grafiki komputerowej, robotyki, podstaw
ekonomii, kreatywności i przedsiębiorczości.
Miasto nadal będzie prowadzić działania
zmierzające do aktywnego pozyskiwania inwestorów zewnętrznych oraz aktywnie promować i wspierać lokalnych przedsiębiorców
i rzemieślników. Strategia zakłada również
aktywny udział w działaniach związanych
z promocją gospodarczą i ścisłą współpracę
z KSSE i Jastrzębską Spółką Węglową.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Tu do realizacji jest przewidziany
kolejny etap rewitalizacji Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego oraz rewitalizacja i remediacja stawów przy ulicy Wodzisławskiej, dzięki którym mieszkańcy
odnajdą kolejne miejsca do wypoczynku,
a turyści ciekawe miejsca do zaznaczenia
w swoich przewodnikach. Poprawi się jakość życia i klimat inwestycyjny miasta.
Zielone, atrakcyjne miejsca i przyjazne przestrzenie. W planach jest utworzenie parku
wodnego przy ulicy Katowickiej, skweru przy
ulicy Śląskiej, a także dwóch placów Centralnego i Zdrojowego. Tak, aby koncepcja miasta multimetrycznego była wypełniona.
Dodatkowo, zgodnie z kompetencjami
miasto zamierza zintensyfikować działania zmierzające do powstanie w mieście
nowej komendy policji.
Działania priorytetowe, podobnie jak w innych obszarach, zostaną uzupełnione
o szereg działań związanych z rozwojem
infrastruktury i służących ekologii. Miasto
będzie wspierać bioróżnorodność, zadba
o ekologiczny transport autobusowy, doświetli przejścia dla pieszych, rozwinie sieć
ścieżek rowerowych i zapewni dalszy rozwój systemu rowerów miejskich. Będzie
również rewitalizować Park Zdrojowy oraz
stworzy sieć parków miejskich.
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fot. Izabela Grela

W JastrzębiuZdroju mieszkańcy
współdecydują o
mieście poprzez
realizację budżetu
obywatelskiego
od 2014 roku.
Regulująca te kwestie
uchwała Rady Miasta
została dostosowana
do zmieniających się
przepisów.

NOWE MOŻLIWOŚCI W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
Ustawowo wysokość takiego budżetu ma wynosić co najmniej
0,5 proc. wydatków gminy, biorąc pod uwagę ostatnie sprawozdanie z wykonania budżetu. I to się nie zmienia. W Jastrzębiu-Zdroju nie zostanie zmniejszona kwota przeznaczonej na budżet obywatelski.
– Budżet partycypacyjny jest dobrze znany mieszkańcom. Co roku
zostaje zrealizowanych szereg pomysłów, które zdobyły największą przychylność w głosowaniu. Naszym celem jest aktywizacja jastrzębian i skłonienie ich do jeszcze większej partycypacji w życiu
miasta. Regulamin musi zostać dostosowany do zapisów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym. W praktyce zmiany te
doprowadzą do tego, że promowana będzie aktywność mieszkańców. Te sołectwa i osiedla, które będą najbardziej aktywne i zdeterminowane, mają największą szansę na realizację ciekawych
pomysłów o wartości znacznie przekraczającej dotychczasowe
możliwości – tłumaczy Anna Hetman.
Znowelizowana ustawa wymusza pewne zmiany w regulaminie
budżetu obywatelskiego i dostosowanie go do nowych okoliczności formalno-prawnych. Jedną z nich jest konieczność realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zadania o charakterze
ogólnomiejskim w ramach puli pieniędzy, która do tej pory była
w całości przeznaczona dla jednostek organizacyjnych miasta tj.
sołectw i osiedli. W związku z tą koniecznością podziału przeznaczonej na BOB-y puli pieniędzy, prezydent powołała zespół,
w skład którego weszło 4 radnych oraz pracownicy urzędu. Po
prawie dwóch miesiącach konsultacji, zespół podjął decyzję, że
kwotę przeznaczoną na realizację zadań z budżetu obywatelskiego należy podzielić: 20% na zadanie ogólnomiejskie oraz 80%
na sołectwa i osiedla. I takie rozwiązanie prezydent miasta rekomendował Radzie Miasta. – Pragnę podkreślić, że zadanie ogólnomiejskie może być realizowane w każdym z sołectw i osiedli pod
warunkiem, że będzie miało charakter ogólnodostępny. W praktyce
oznacza to, że jeśli głosowanie wygra propozycja budowy np. parku
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rekreacyjnego w Szerokiej to właśnie w tym sołectwie powstanie
inwestycja warta prawie pół miliona złotych, bo o takiej wartości
inwestycji mówimy – dodaje Anna Hetman.
Sam charakter projektu określa jego autor. Przez zadania o charakterze sołeckim lub osiedlowym należy rozumieć te, które dotyczą
potrzeb mieszkańców i mieszkanek danej części miasta, natomiast
ogólnomiejskie dotyczą potrzeb więcej niż jednego miejsca.
Co ważne, jeśli lokalizacja zgłoszonego pomysłu obejmie więcej niż jedno sołectwo czy osiedle, np. Moszczenicę i Złote Łany,
wówczas projekt należy zgłosić jako ogólnomiejski. Pojawienie
się zadania ogólnomiejskiego na terenie jednostki pomocniczej
nie wyklucza realizacji projektu z JBO w ramach zadań osiedlowych czy sołeckich. To, co powstanie w ramach zadania
ogólnomiejskiego, zależeć będzie od mieszkańców, bowiem
po weryfikacji wniosków pod kątem formalnym i merytoryczno-technicznym to jastrzębianie, w drodze głosowania, ostatecznie zdecydują jakie zadanie (lub zadania) ogólnomiejskie
będzie realizowane. Do zgłoszenia projektu ogólnomiejskiego
wystarczą podpisy 15 mieszkańców.
Każdy mieszkaniec będzie mógł złożyć maksymalnie dwa pomysły na spożytkowanie pieniędzy w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeden na zadanie ogólnomiejskie, drugi
na zadanie w osiedlu lub sołectwie, w którym mieszka. Innymi
istotnymi wprowadzonymi zmianami są: likwidacja ograniczenia wieku zarówno wnioskodawców, jak i osób biorących udział
w głosowaniu, wprowadzenie możliwości wyrażania poparcia
zadania za pośrednictwem internetu oraz rozszerzenie procedury odwoławczej.
Zasady budżetu obywatelskiego dostępne są na stronie internetowej miasta w zakładce Budżet Obywatelski. Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego.
tekst: Izabela Grela, Barbara Englender

JASTRZĘBIE NIE
ZWALNIA TEMPA.
REALIZUJE INWESTYCJE
ZA GRUBE MILIONY!

ZOBACZ
WIDEO

Prawie 86 milionów złotych to wartość
inwestycji, jakie w tym roku były
realizowane w Jastrzębiu-Zdroju.
– Pomimo pandemii nie zwalniamy
tempa prac i inwestujemy w miasto –
zdecydowanie stwierdza Anna Hetman.
Budżet w 2020 roku był o wiele skromniejszy niż w latach poprzednich, mimo to władze miasta postanowiły nie rezygnować
z inwestycji miejskich. To w tym roku zakończono budowę, bardzo
popularnego już dziś, Żelaznego Szlaku Rowerowego. W ślad za
nim uruchomiono kilkanaście dodatkowych inwestycji niwelujących przeszkody dla rowerzystów w myśl zasady, by cyklista mógł
przez Jastrzębie-Zdrój przejechać, nie schodząc z roweru.
Żelazny Szlak Rowerowy już po miesiącu od otwarcia stał się
atrakcją turystyczną miasta, w ślad za Parkiem Zdrojowym, który
w ostatnich latach wypiękniał. To dzięki dużym nakładom finansowym na inwestycje w nim realizowane. – Park Zdrojowy jest wizytówką Jastrzębia-Zdroju. Sukcesywnie go rewitalizujemy. W tym roku
wyremontowaliśmy główny plac i alejki do niego przylegające. W trakcie jest modernizacja budynku Łazienki III, a już niebawem ruszy budowa reprezentacyjnego placu zdrojowego. Tak przywracamy świetność
historycznym zakątkom Jastrzębia-Zdroju – tłumaczy Anna Hetman.
Miasto nie zapomniało też o inwestowaniu w bezpieczeństwo
mieszkańców. Tylko na remonty i przebudowę dróg wydano po-

nad 36 milionów złotych. Nowej nawierzchni doczekała się ulica
Północna, Towarowa czy Rozwojowa. W trakcie jest budowa wiaduktu na Alei Piłsudskiego oraz ronda na pobliskim skrzyżowaniu.
W trosce o bezpieczeństwo pieszych doświetlono przejścia dla
pieszych i wyremontowano szereg chodników.
Długą listę inwestycji zamykają modernizowane szkoły. Piękną metamorfozę przeszły SP 17, SP 18, SP 1. Nową siedzibę ma przedszkole nr 7, a w trakcie remontu jest Zespół Szkół nr 5 oraz Centrum
Kształcenia Zawodowego. Co warte podkreślenia, wszystkie miejskie
budynki w Jastrzębiu-Zdroju są przyjazne środowisku. Stare kopciuchy poszły w niepamięć i zastąpiły je alternatywne źródła ciepła.
Przyszły rok w inwestycjach zapowiada się równie intensywnie.
TBS Daszek będzie budował kolejne mieszkania, ruszy budowa
Centrum Postindustrialnego Dziedzictwa „Łaźnia Moszczenica”,
przebudowa Reprezentacyjnego Placu Zdrojowego w Parku Zdrojowym, modernizacja nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy
oraz przebudowa ulicy Wolności.
tekst: Izabela Grela

TU ŻYJEMY – TU POMAGAMY!
– Mam do Was mały wielki apel. 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 – napisała w minionym miesiącu w liście do czytelników „Jastrzębia”
Anna Hetman. Prezydent miasta jako pierwsza włączyła się do akcji „Tu żyJEMY – tu
POMAGAMY”, mającej na celu wspieranie jastrzębskich przedsiębiorców.
W ramach akcji zachęcamy do zamawiania jedzenia z jastrzębskich punktów gastronomicznych, korzystania z lokalnych usług, robienia zakupów w małych sklepach.
Ograniczenia związane z pandemią dotykają wprost takie branże, jak gastronomia,
turystyka czy usługi związane ze sportem. Jednak to nie tylko one ucierpią w wyniku
kryzysu. Mniejsze dochody lokalnych przedsiębiorstw to problem nas wszystkich –
tych, którzy prowadzą tu swoje małe firmy, ich rodzin, przyjaciół, sąsiadów.
Jak można pomóc? Każda złotówka wydana u lokalnych przedsiębiorców czyni różnicę. Warto dzielić się informacjami o firmach
znajdujących się na terenie miasta – polecać je znajomym, udostępniać w mediach społecznościowych, propagować akcję Tu żyJEMY – tu
POMAGAMY! (chociażby poprzez ustawienie nakładki na zdjęciu profilowym na Facebooku – można to zrobić, korzystając z kodu QR).

Lista jastrzębskich lokali gastronomicznych znajduje się na stronie www.jastrzebie.pl,
a przedsiębiorców z pozostałych branż na profilu facebookowym Jasne, że Jastrzębie.
Właścicieli firm zachęcamy do skorzystania z takiej formy darmowej promocji.
tekst i fotografia: Barbara Englender
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Takiego parku w Jastrzębiu jeszcze
nie było! Działa na wszystkie zmysły
bawiących się tam dzieci.

BAWMY SIĘ! WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI!
Piękny park sensoryczny powstał na osiedlu Barbary w Jastrzębiu-Zdroju. To
właśnie mieszkańcy tego osiedla zgłosili ten pomysł do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.
Edukacyjno-sensoryczny plac zabaw wyposażony jest w siedem urządzeń, które odwołują się do naszych zmysłów. Nowa atrakcja jest połączeniem rozrywki
z edukacją. Poprzez zabawę i doświadczanie dzieci i dorośli mogą zdobywać wiedzę z fizyki, sensoryki, motoryki i optyki. Dzieci mogą korzystać z takich przyrządów jak krzywe zwierciadło, bębny, plenerowa orkiestra, głuchy telefon, koło
optyczne czy panel sensoryczny.
– Tego typu zadania realizowane w ramach BOB-ów szczególnie mnie cieszą. To ciekawy pomysł na inwestycję, z której z pewnością najbardziej ucieszą się najmłodsi mieszkańcy miasta – mówi prezydent Anna Hetman.
Plac zlokalizowany jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 i jest monitorowany.
Inwestycja kosztowała ponad 99 tysięcy zł.

tekst i fotografie: Izabela Grela

DO GODOWA NOWĄ
NAWIERZCHNIĄ

Łącznik między jastrzębską
ulicą Dąbrowskiego
a Wallacha w Godowie
został przebudowany.

97 metrów bieżących i 3,8 metra szerokości nowej nawierzchni
asfaltowej na podbudowie tłuczniowej łączy Jastrzebie-Zdrój
z gminą Godów. Droga ta to zmodernizowany łącznik między
ulicą Dąbrowskiego i Wallacha. Wraz z jego przebudową wykonano również pobocza z kruszywa.
W postępowaniu przetargowym zgłosiły się 4 firmy, z których
wybrano ofertę Zakładu Usług Budowlanych MARBUD Mariusz Ogrodowski. Wykonane prace kosztowały 117 923,21
złotych brutto.
Jest to element długofalowego planu poprawy bezpieczeństwa
w mieście.

BEZPIECZNIEJ
NA PRZYSTANKU
Mieszkańcy Skrzeczkowic
mogą korzystać z nowej
zatoki autobusowej.
Nowa zatoka autobusowa służyć będzie pasażerom,
którzy korzystają z przystanku Skrzeczkowice-Plebiscytowa. Wraz z nią wykonano w tym miejscu również
nowy chodnik, a także umocniono rowy odwadniające.
Dzięki temu mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju będą mogli
bezpieczniej korzystać z komunikacji miejskiej.
Koszt budowy zatoki, wraz ze wszystkimi elementami
towarzyszącymi, wyniósł 144 413,23 złotych.
tekst: Barbara Englender

tekst: Barbara Englender
fot. Łukasz Parylak
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Z początkiem nowego roku planowany jest remont wiaduktu
na ulicy Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

BĘDZIE PRZEBUDOWA WIADUKTU NA PSZCZYŃSKIEJ
W rejonie wiaduktu na ulicy Pszczyńskiej mamy do czynienia
z osiadaniem gruntu. I to w dużej skali. W ostatnich latach w wyniku eksploatacji górniczej teren w tamtym rejonie obniżył się
o około 10 metrów. A to doprowadziło do tego, że przejazd dla
trakcji kolejowej z i do pobliskiej kopalni pod wiaduktem stał się
praktycznie niemożliwy.
Konieczna jest kolejna przebudowa polegająca na podniesieniu
dróg najazdowych, a dokładnie południowej jezdni wiaduktu, czyli
tej która prowadzi od Jastrzębia w kierunku Pawłowic. Przy użyciu
specjalnego hydraulicznego podnośnika droga zostanie podniesiona o 5 metrów, po czym dobudowane zostaną przyczółki, na
których droga będzie osadzona.

Na czas przebudowy, na północnej część wiaduktu, która składa
się z dwóch pasów ruchu, wprowadzony zostanie ruch dwustronny. To pozwoli utrzymać płynność przejazdu samochodów.
Miasto rozstrzygnęło już przetarg i wyłoniło wykonawcę. Inwestycję realizować będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. zo.o., które zadeklarowało, że w ciągu 22 miesięcy od
podpisania umowy ukończy realizację zadania.
Przebudowa wiaduktu będzie kosztowała prawie 26 milionów 400
tysięcy zł. I co ważne, w całości zapłaci za to Jastrzębska Spółka
Węglowa. Zaś miasto Jastrzębie-Zdrój będzie nadzorowało realizację inwestycji. Roboty rozpoczną się z początkiem roku 2021.
tekst: Izabela Grela

Niecodzienna zielona klasa została otwarta w naszym
mieście. A wszystko za sprawą mieszkańców osiedla
Staszica, którzy w ramach organizowanego przez
miasto budżetu obywatelskiego wskazali taką
inwestycję do realizacji.

TAKICH INWESTYCJI
Z BOB-ÓW NAM TRZEBA
Wspomniana zielona klasa powstała przy SP 19. Wyposażona jest w sześć stanowisk do gry w szachy i warcaby. Zainstalowano tam również stół do gry w piłkarzyki oraz do tenisa. Wypocząć można w kąciku rekreacyjnym wyposażonym
w stanowisko do grillowania. A to, co najwartościowsze, to edukacyjna stacja
meteorologiczna. Dzięki niej można zmierzyć wilgotność powietrza, temperaturę,
siłę wiatru a także ilość opadów.
Cała inwestycja kosztowała 90 tysięcy złotych, z czego 80 tysięcy zostało pokryte z budżetu obywatelskiego.
tekst i fotografie: Izabela Grela
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„W JEDNOŚCI SIŁA”
Skoczek spadochronowy,
zdobywca wielu medali,
uczestnik Rekordu Polski 100
WAY. O tym, jak narodziła się
pasja, o sukcesach i o tym jak
zbudować w powietrzu figurę
ze 100 osób skaczących z kilku
samolotów rozmawiamy
z Tomaszem Wojciechowskim.
Skąd pseudonim Biedronka?
To zabawna historia. Opowiadałem swojemu instruktorowi sytuację awaryjną, która mnie spotkała przy 650. skoku. Powiedziałem, że podczas spadania przewróciłem się na plecy jak biedronka i przez chwilę nie potrafiłem wrócić do stabilnej sylwetki
(brzuchem do ziemi). On podłapał i czasem tak na mnie mówią.
Skoki spadochronowe to mało popularny sport. Jak to się stało, że zainteresowałeś się właśnie nim?
Zawsze mnie ciągnęło do służb mundurowych, jeszcze w podstawówce. W 1997 roku wziąłem udział w Kursie Działań Specjalnych Trawers, gdzie jednym ze szkoleń było właśnie szkolenie spadochronowe. Tam wykonałem swój pierwszy skok.
Później trochę inaczej potoczyły się sprawy – w 1999 roku założyłem firmę i mocno się jej poświęciłem, ale z tyłu głowy ciągle były skoki. W 2002 r przeszedłem ponowne przeszkolenie
w Aeroklubie Gliwickim pod okiem Marcina Wilka i Jana Isielenisa. Powoli, ale konsekwentnie robiłem po 30 skoków w sezonie.
Spadochroniarstwo w Polsce było wtedy mocno elitarne, i mało
nowoczesne na tle świata. Ale minęło trochę czasu i dzięki możliwości podróżowania i rozwojowi Internetu nasz sport się spopularyzował, stał się bardziej dostępny dla wszystkich.
Ile miałeś lat wykonując pierwszy skok?
Osiemnaście.

fot. skydive.pl
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fot. Krzysztof Wilk

Co Twoja rodzina sądzi o Twojej pasji? Zakładam, że na początku
mógł pojawiać się strach?
Chyba się przyzwyczaili.
Na swoim koncie masz wiele osiągnięć w rozmaitych mistrzostwach i zawodach. Które z nich odbierasz jak swój największy sukces?
Rekord Polski w 100 osobowej formacji był największym osiągnięciem na duża skalę. Bardzo miło wspominam zjednoczenie
ludzi z różnych miejsc w Polsce, często konkurencji, w jednym dużym przedsięwzięciu.
Opowiedz na czym polega ta dyscyplina.
Trudno to nazwać dyscypliną. Celem było zbudowanie formacji
w której było 100 osób wyskakujących z 5 samolotów, i każda z tych
osób musiała zadokować w dokładnie zaplanowanym wcześniej
miejscu, tworząc wielką, dobrze widoczną nawet z ziemi figurę.
Utworzenie figury ze 100 osób w powietrzu – brzmi jak coś niemożliwego! Jak długo przygotowywaliście się do rekordu?
Bardzo długo. Ten wielki dla nas cel był poprzedzony wieloma latami przygotowań. Wcześniej utworzyliśmy formację 45-osobową,
później 70-osobową, aż w końcu wśród polskich skoczków udało
się wyselekcjonować ponad 100 osób posiadających odpowiednie
umiejętności, dyscyplinę i potrafiących pracować zespołowo.
Polska jest ósmym krajem świata, który dołączył do klubu 100way. Czy tworzenie formacji w barwach narodowych jest tradycją przy biciu takich rekordów, czy raczej to Wasza inwencja?

To było podkreślenie rangi naszego przedsięwzięcia. Wiązało się to
też z poniesieniem jakichś dodatkowych kosztów, potrzebowaliśmy
ponad 100 nowych kombinezonów, ale efekt był (jest) niesamowity.
Czy można więc powiedzieć, że bardziej Cię cieszą zwycięstwa
zespołowe niż indywidualne?
Na pewno tak. W jedności siła.
Masz prawie 40 lat. W niektórych dyscyplinach to czas na sportową emeryturę. Jak jest w spadochroniarstwie?
To trochę inny sport – z wiekiem lub z czasem spędzonym na jego
uprawianiu nabieramy doświadczenia. Na razie nawet przez myśl
mi nie przechodzi, żeby kończyć.
Jakie są Twoje najbliższe spadochronowe plany?
Jestem aktualnie Instruktorem AFF i szkolę również w tunelu aerodynamicznym, aktualnie bardzo lubię przekazywać wiedzę i zaszczepiać pasję u nowych skoczków w Gliwickiej Strefie Spadochronowej.
3 października w Międzynarodowych Zawodach Speed-Star
Twój zespół zdobył I miejsce. Kiedy kolejne rekordy?
Sezon skoczny już dobiegł do końca. W tym roku znajomym
udało się zbudować rekordową formację 22-osobową, spadając
głową w dół z prędkością 300km/h . Niestety nie brałem w niej
udziału, ale to jest dziedzina, w której zwiększanie formacji będzie w kolejnych latach celem. A moim celem udział w niej wraz
z osobami wytrenowanymi pod moimi skrzydłami.
rozmawiała: Kamila Sadowska-Lasyk
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MIASTO
GOTOWE
NA ŚNIEG
fot. Łukasz Parylak

fot. Łukasz Parylak

Choinki, śnieżynki, bombki, girlandy i inne
dekoracje ozdobiły już ulice Jastrzębia-Zdroju.

W MIEŚCIE MOŻEMY JUŻ POCZUĆ MAGIĘ ŚWIĄT

Sezon zimowy 2020/2021 trwa w najlepsze. A jak Jastrzębie-Zdrój przygotowane jest do „Akcji Zima”?
Ponad 3 miliony złotych – tyle wynosi kwota przeznaczona na utrzymanie
miasta w sezonie zimowym. Okres ten
rozpoczął się 1 grudnia i potrwa do 31
marca. O to, by drogi były przejezdne,
a chodniki odśnieżone dba 8 firm. Do
prowadzenia odśnieżania i posypywania dróg do dyspozycji jest 12 pługo-piaskarko-solarek, 18 pługo-piaskarek, 21
ciągników z pługiem i rozrzutnikiem
oraz 16 mikrociągników do pozbywania
się śniegu z chodników i deptaków.

Przed Miejskim Ośrodkiem Kultury okolicę rozświetliła 10-metrowa, ledowa
choinka, na rondzie Centralnym pojawiły się cztery migoczące niebiesko-białe
gwiazdy o wysokości 3 metrów, a rondo
Sikorskiego ozdobiła prawie 6-metrowa
bombka oświetlona diodami LED.

Na rondzie Zdrojowym pojawiły się znane
z lat ubiegłych wiszące walce kaskadowe,
a główny deptak Parku zdobi osiem łuków
tworzących tunel. Dekoracje znajdują się też
na placu przed Domem Zdrojowym, gdzie
zarówno dzieci jak i dorośli mogą usiąść
w 2-metrowym fotelu Świętego Mikołaja.

Dekoracje świetlne pojawiły się też na
rondzie św. Barbary, rondzie Wodzisławskim oraz słupach oświetleniowych przy
ulicach Reja, Powstańców Śląskich i Gagarina. 6-metrowa choinka stanęła na
rondzie Ruptawskim.

Choć czas pandemii znacznie obciążył budżet miasta, znalazły się środki by skromnie, ale pięknie udekorować miasto na
Święta i w tym trudnym czasie dostarczyć
mieszkańcom nieco świątecznej radości. Całkowity koszt wykonania dekoracji
w sezonie 2020/2021 wynosi 172 200,00
zł, o 66 912 zł mniej niż w ubiegłym roku.

Warto zaznaczyć, że w kwocie ponad
3 milionów złotych, mieści się nie tylko
odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z dróg
i ulic, ale również bieżące utrzymanie miasta. Do takich działań zalicza się opróżnianie koszy, zbieranie śmieci, sprzątanie,
utrzymanie wpustów ulicznych, słupów
ogłoszeniowych oraz porządkowanie zieleni nieujętej w stałym utrzymaniu.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

tekst: Wiktoria Knesz

Prawdziwą magię świąt Bożego Narodzenia można poczuć zwłaszcza w Zdroju.

W naszym mieście powstał kolejny mural.
Zdobi scenkę w Jarze Południowym. To
forma barbórkowego prezentu dla górników i ich rodzin. – Jastrzębie-Zdrój to miasto górnicze. Nie możemy zapominać o tej
tradycji. Poprzez ten mural chcemy wszystkim górnikom serdecznie podziękować za ich
codzienną pracę. Pierwszy z jastrzębskich
murali – dotyczący Porozumienia Jastrzębskiego – został bardzo ciepło przyjęty przez
mieszkańców. Liczę, że tym razem będzie
podobnie – powiedziała prezydent Anna
Hetman.

NIESPODZIANKA
DLA GÓRNIKÓW

Projekt graficzny muralu wykonała Dominika Płaszewska – 25-letnia graficzka
z Raciborza, absolwentka grafiki reklamowej i edytorskiej w Krakowie. Jej pracę
wyróżniono w ogłoszonym przez nasze
miasto konkursie z okazji 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego. – Chciałam, aby
mój projekt przypominał graffiti szablonowe. Wykorzystałam niewielką ilość kontrastujących ze sobą kolorów, które przyciągają
wzrok i nadają pracy nowoczesnego charakteru – opisuje swoją pracę Dominika Płaszewska.
Za wykonanie muralu odpowiada dysponent obiektu – Miejski Ośrodek Kultury, za
projekt Urząd Miasta.
tekst: Barbara Englender
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fot. Łukasz Parylak

Sto testów na COVID-19
przekazało miasto do Domu
Pomocy Społecznej. Dzięki temu
ośrodek będzie mógł liczyć na
wsparcie wolontariuszy.

ZAPROJEKTUJ
„SZLAK WOLNOŚCI”!
3000 złotych nagrody czeka
na osobę, która przygotuje
najlepszą ścieżkę turystyczną
promującą Jastrzębie-Zdrój.
Konkurs zorganizowany został z okazji 40-lecia Porozumienia Jastrzębskiego. Głównym
tematem planowanej trasy powinna być solidarnościowa tradycja naszego miasta. Powstawanie Jastrzębia-Zdroju, budowa kopalń,
napływ mieszkańców czy strajki zwieńczone
podpisaniem Porozumienia Jastrzębskiego – to
główne zagadnienia, jakie muszą pojawić się
w projekcie ścieżki. Prócz tego anegdoty, historie mieszkańców, opowieści dotyczące czasów
PRL-u i wszystko to, co zdaniem uczestników
pozwoli najpełniej i najciekawiej pokazać ten
element historii naszego miasta.

MIASTO KUPIŁO
TESTY DLA
WOLONTARIUSZY
W listopadzie jastrzębski DPS borykał się z epidemią koronawirusa. Z powodu izolacji lub kwarantanny część personelu
została odsunięta od pracy. Pensjonariusze placówki nie mogli
jednak zostać pozbawieni opieki. W związku z tym dom pomocy wsparli wolontariusze. W takim charakterze zgłosiło się
między innymi 3 pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, ratownik - członek Stowarzyszenia Fundacji Ratownictwa Motocyklowego Polska oraz opiekunka medyczna
osoby starszej.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznym DPS,
miasto kupiło i przekazało ośrodkowi sto testów. Każdy wolontariusz przed przystąpieniem do pracy został zbadany na
obecności wirusa.
Całkowity kosz testów, tj. 6500 zł, pokryto ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.
tekst i fotografia: Wiktoria Knesz

– To właśnie w Jastrzębiu-Zdroju 40 lat temu napisaliśmy niezwykle ważny rozdział historii kraju – strajki
górników, pracujących w kopalniach na terenie naszego miasta doprowadziły do podpisania przełomowego Porozumienia Jastrzębskiego. To tradycja,
o której chcemy przypominać – zarówno mieszkańcom naszego miasta, jak i całej Polski. To właśnie
z okazji tych wydarzeń we wrześniu stworzyliśmy
pierwszy w naszym mieście mural. Teraz – wspólnie z mieszkańcami – opracujemy trasę turystyczną,
która pomoże nam opowiadać o tej tradycji. Liczę na
kreatywność naszych mieszkańców i pasjonatów historii. Z całego serca zachęcam do udziału w konkursie – powiedziała prezydent Anna Hetman.
Trasa powinna prowadzić od pomnika Porozumienia Jastrzębskiego poprzez Kościół na
Górce (Parafia Najświętszej Marii Panny Matki
Kościoła), osiedle Gwarków i przylegający jar, aż
do Łaźni w Moszczenicy (Centrum Dziedzictwa
Postindustrialnego i Porozumienia Jastrzębskiego), która będzie wieńczyć Szlak Wolności.
Pozostałe punkty trasy uczestnicy konkursu
zaproponują samodzielnie.
Zgłoszenia można przesyłać do 1 marca 2021.
Regulamin konkursu na www.jastrzebie.pl
tekst: Barbara Englender

Jastrząb | GRUDZIEŃ 2020

13

ZAWSZE
WARTO
POMAGAĆ
O akcji Szlachetnej Paczki można usłyszeć w całej Polsce, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów
społecznych. Działa już od 20 lat, a jej głównym celem
jest wsparcie rodzin i osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

fot. Łukasz Parylak

„Objęcie kierownictwa w domu
w czasie pandemii było dla
mnie dużym wyzwaniem.”

NOWA DYREKTOR
„DARU SERCA”

W listopadzie 2020 roku funkcję dyrektora jastrzębskiego Domu Pomocy
Społecznej „Dar Serca” objęła Helena Zarzecka. Zastąpiła na tym miejscu
Ewę Demetraki-Paleolog, która we wrześniu tego roku odeszła na emeryturę, po ponad 20 latach zarządzania placówką.

Do tegorocznej akcji dołączyli również pracownicy
Urzędu Miasta. Dzięki hojności i otwartym sercom, na
szczytny cel udało się zebrać 330 trwałych artykułów
spożywczych, 128 artykułów chemicznych i kilka produktów codziennego użytku.
Wszystkie ofiarowane artykuły zostały dostarczone liderce Szlachetnej Paczki na terenie Jastrzębia-Zdroju i Pawłowic.
– Dziękuję darczyńcom za przekazane produkty. Pamiętajmy, że warto pomagać, szczególnie w tym wyjątkowym, bo świątecznym, ale niełatwym czasie
– mówiła Ewa Kamińska-Kaźmierczak, liderka Szlachetnej Paczki.
Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas finału
nazywanego „weekendem cudów”.
tekst: Wiktoria Knesz

Helena Zarzecka jest pracownikiem socjalnym z 31-letnim doświadczeniem. Ma na koncie między innymi stanowisko kierownika Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego. Pracowała też w specjalistycznym ośrodku
wsparcia oraz ośrodku dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
– Budowanie dobrego i przyjaznego Domu Pomocy Społecznej i rodzinnej atmosfery w oparciu o poszanowanie godności i intymności mieszkańców, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, zrozumienie i empatia oraz budowanie
wzajemnego wsparcia. Naszym podstawowym celem jest dobro mieszkańców – tak mówi o swojej wizji kierowania placówką. Wśród najpilniejszych
potrzeb domu zauważa między innymi konieczność rozbudowy i zwiększenia ilości miejsc oraz rewitalizację ogrodu i połączenie go z tarasem
jadalnianym, z czego ucieszyliby się mieszkańcy domu i ich rodziny.
Zmiana na stanowisko dyrektora nastąpiła w trudnym czasie pandemii. –
Przejęcie kierowania Domem w czasie pandemii było dla mnie dużym wyzwaniem. Borykaliśmy się z problemem braku personelu z powodu nałożonej przez
Sanepid izolacji czy kwarantanny oraz zapewnienia osobom starszym, chorym
i niepełnosprawnym całodobowej opieki, gwarantując przy tym maksymalny
poziom bezpieczeństwa wszystkim dookoła. W związku z tym zwróciliśmy się
o pomoc do ludzi dobrej woli, którzy pracowali w domu jako wolontariusze.
Zostaliśmy wsparci przez pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy w Jastrzębiu-Zdroju, Wojska Obrony
Terytorialnej w Katowicach oraz Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój – wspomina.
W „Darze Serca” mieszka dziś 31 osób. Najmłodszy domownik ma 50,
a najstarszy 91 lat. O mieszkańców dbają pielęgniarki i pracownicy socjalni.
Pensjonariuszami są osoby niesamodzielne, chore, często niepełnosprawne, których rodziny nie mają możliwości zapewnienia im opieki. – Do DPS-u osoby kierowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Obecnie do
naszego domu nie ma kolejki – mówi dyrektor o sytuacji w placówce.
Helena Zarzecka zapewnia, że Dom Pomocy Społecznej to miejsce przyjazne mieszkańcom, zapewniające poczucie stabilności i bezpieczeństwa.
– Świadczymy usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, medyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, socjalne, żywieniowe, pralniczo-krawieckie i religijne, zaś wykwalifikowany personel stara się oprócz opieki zapewnić mieszkańcom maksymalny komfort psychiczny, aby mieli poczucie, że zamieszkanie w tej placówce to
kolejny etap ich życia mogący przynosić im radość i uśmiech – zapewnia.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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fot. Wiktoria Knesz

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe
godziny przyjmowania interesantów.

ZMIANA CZASU PRACY
W OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
interesantów, jastrzębski Ośrodek Pomocy
Społecznej zmienia godziny pracy. Od Nowego
Roku sprawy będzie można załatwiać w:
Poniedziałek 7.30 – 15.30
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 17.00
Piątek 7.30 – 14.00
Numer telefonu do Ośrodka: 32 43 49 657.

RAZEM PRZECIW PRZEMOCY
W 1991 roku mężczyźni w Kanadzie zaangażowali się w walkę
przeciwko przemocy wobec kobiet, a znakiem rozpoznawczym
tej walki uczynili białą wstążkę – symbol niewinności. Bezpośrednią przyczyną ich zaangażowania był zamach do którego doszło
wcześniej na Politechnice w Montrealu. Mężczyzna zabił wtedy
14 kobiet tłumacząc, że kształcąc się, zagrażają one naturalnemu
porządkowi świata.
Świat się zmienił, ale problem przemocy wciąż istnieje. Dziś Biała
Wstążka jest częścią międzynarodowej kampanii 16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć, trwającej od 25 listopada do 10
grudnia. Te dni nie są przypadkowe. 25 listopada przypada Dzień
Przeciwko Przemocy wobec Kobiet, zaś 10 grudnia to międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wybór tych dat ma przypominać,
że prawa kobiet są istotną częścią praw człowieka.

bezpieczeństwo, policjant wyda bezwzględny nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy na czas 14 dni
– dodaje Iwona Mikołajczyk.
Pamiętajmy, że przemoc może przybierać różne formy. Może być
nią zaniedbanie, przemoc psychiczna, seksualna lub ekonomiczna, naruszanie praw i dóbr osobistych innych osób.
W Jastrzębiu ofiary przemocy mogą uzyskać pomoc w:
• Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Opolska 9, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 434 96 23, 32 434 96 57
• Punkcie Interwencji Kryzysowej
32 434 96 28, pik@ops.jastrzebie.pl
• Komendzie Miejskiej Policji ul. Śląska 12, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 87 200, tel. alarmowy 997, 112

Od 2014 roku do kampanii włącza się jastrzębski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym roku możliwości działania są ograniczone,
ale problem przemocy, zwłaszcza przemocy domowej tym trudnym czasie jest szczególnie istotny. – Okres pandemii jest trudny
dla nas wszystkich, a szczególnie dla rodzin uwikłanych w przemoc.
Zespół Interdyscyplinarny od początku pandemii zwrócił szczególną
uwagę na sytuację dzieci odizolowanych od środowiska szkolnego
i rówieśniczego w wyniku obowiązujących obostrzeń. Zespół, za pośrednictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój przesłał do placówek oświatowych na terenie miasta prośbę o zwrócenie
uwagi na sytuacje dzieci i reagowanie w sytuacji podejrzenia krzywdzenia – mówi Iwona Mikołajczyk, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

• Prokuraturze Rejonowej ul. Krakowska 38, Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 59 710

Dlatego w ramach akcji zespół ten uruchomił w czasie kampanii
dodatkową infolinię skierowaną do ofiar przemocy oraz świadków
takich zdarzeń. Wspólnie z Komendą Miejską Policji rozpowszechniano też ulotki z numerami alarmowymi i telefonami zaufania.

• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls) czynne
pon.-pt. w godz. 10:00-22:00, soboty i święta 8:00-16:00.

– Warto wspomnieć, że końcem listopada weszły w życie nowe przepisy dające dodatkowe uprawnienia policji. Funkcjonariusz podejmujący interwencję oceni, czy osoba stosująca przemoc fizyczną stwarza
zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli będzie takie nie-

• Sądzie Rejonowym ul. Staszica 3, Jastrzębie-Zdrój
– Kuratorzy zawodowi dla dorosłych
tel. 32 47 87 414, 32 47 87 418
– Kuratorzy zawodowi rodzinni
tel. 32 47 87 412, 32 47 87 420
• NZOZ Neuro Med. Centrum Terapii, Nerwic, Depresji
Jastrzębie-Zdrój ul. Dębowa 20 tel. 32 47 67 355
• NZOZ Salus Jastrzębie-Zdrój ul. Wrocławska 12 A tel. 32 47 13 999
Ponadto pomoc można uzyskać pod numerami:

• Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 (linia bezpłatna) czynny
codziennie w godz. 14:00-22:00.
• Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 12 02 26 (linia bezpłatna)
czynny codziennie w godz. 13:00-21:00
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

fot. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju
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JASTRZĘBIANIE
KOCHAJĄ ZIELEŃ
Mieszkańcy posadzili prawie
3,5 tysiąca drzew i krzewów.
Miasto Jastrzębie-Zdrój w ramach akcji edukacyjnej dostarczyło
3429 sadzonek. Wśród obdarowanych wnioskodawców znalazły się Rodzinne Ogrody Działkowe „Malwa” i „Ruptawiec”,
osiedla Morcinka, Przyjaźń, Złote Łany, Pionierów, Gwarków,
Barbary, Zofiówka, Zdrój, Zespół Szkół nr 2 oraz Publiczne
Przedszkola nr 20 oraz nr 15.
W Zespole Szkół nr 2 za posadzenie magnolii odpowiedzialni byli
uczniowie technikum architektury krajobrazu. Wytyczyli oni miejsca i przygotowali pod sadzonki doły zaprawione ziemią ogrodową. A jak poradzili sobie pozostali mieszkańcy? Pochwalcie się!
Zdjęcia można przesyłać na adres promocja@um.jastrzebie.pl.
tekst: Łukasz Parylak

PAMIĘTAJ
O SEGREGACJI ŚMIECI
Selektywna zbiórka odpadów, czyli gromadzenie w oddzielnych
pojemnikach poszczególnych rodzajów śmieci jest obowiązkowa. Niestety, nie wszyscy o tym pamiętają.
Chociaż z roku na rok obserwujemy niewielki wzrost liczby osób
segregujących poprawnie, to wciąż jednak za mało. Aby uniknąć
konsekwencji finansowych, należy przestrzegać kolejnych zmian
dotyczących ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Co to oznacza dla mieszkańca Jastrzębia-Zdroju?
Kilka osób, które nie będą wywiązywać się z tego obowiązku,
może przesądzić o podwyższeniu opłaty za odpady dla całej
nieruchomości. Kary za brak segregowania śmieci mogą spowodować naliczenie co najmniej dwukrotnej opłaty obowiązującej
na terenie gminy, a maksymalnie czterokrotnej.
Zgodnie z procedowaną 8 grudnia na sesji Rady Miasta uchwałą mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju za wywóz śmieci zapłaci 12 zł
na miesiąc, jeśli jednak przedsiębiorca odbierający odpady zaświadczy o braku segregacji, właściciel nieruchomości zapłaci
36 zł od mieszkańca.
Takie rozwiązanie ma zachęcić mieszkańców do prawidłowego
wywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

fot. archiwum ZS 2

tekst: Wiktoria Knesz

OGŁOSZENIE O KONKURSIE „LOKAL NA START”

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ogłasza konkurs pisemnych ofert na dzierżawę lokalu użytkowego,
położonego w Jastrzębiu-Zdroju, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej, pod nazwą „Lokal na start”.
I. Lokal biorący udział w konkursie

V. Oględziny lokali

ul. Zielona 16A – lokal użytkowy o powierzchni 29,21
m2, wraz z powierzchnią przynależną 10,24 m2.

Istnieje możliwość dokonania oględzin lokali wymienionych w pkt. I.

II. Stawka czynszu dzierżawy

W celu ustalenia terminu wizji należy kontaktować
się z administratorem lokali użytkowych Miejskiego Zarządu Nieruchomości; tel: 32 47 87 016.

Stawka czynszu dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.258.2019 Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie
wprowadzenia Regulaminu programu „Lokal na
start” wynosi: 1,00 zł netto za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu miesięcznie.
III. Okres najmu: od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.
IV. Termin i miejsce składania ofert
1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Lokal na start”,
w terminie do dnia 16.12.2020 r. do godziny 11:00.
2. Formularz należy złożyć:
• pocztą na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości
ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój,
• osobiście: w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, w biurze podawczym.
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VI. Wadium
1. W konkursie mogą brać udział podmioty, które
wniosą wadium.
2. Wysokość wadium dla poszczególnych lokali
wynosi: ul. Zielona 16A – 39,45 zł.
3. Wadium należy wpłacić na konto Miejskiego Zarządu Nieruchomości nr 08 8470 0001 2001 0029
6139 0003, nie później niż 3 dni robocze przed
rozpoczęciem konkursu. Za dzień wpłaty uznaje się
dzień wpływu środków na w/w rachunek bankowy.
W tytule wpłaty należy wskazać nazwę konkursu,
na który zostanie złożona oferta.
4. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć
do składanej oferty.
5. Wadium Oferenta, który wygra konkurs zalicza
się na poczet kaucji gwarancyjnej.

6. Wadium Oferenta, który wygra konkurs, a uchyli
się od zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty
przekazania skierowania do zawarcia umowy dzierżawy przez dysponenta nieruchomości przepada.
7. Wadium Oferenta, który nie wygra w konkursie
zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od
zakończenia konkursu na wskazany przez Oferenta
rachunek bankowy.
VII. Odwołania
Odwołania od wyników konkursu należy składać do
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60
w terminie 7 dni od daty podania ich do publicznej
wiadomości.
VIII. Dodatkowe informacje
1. W postępowaniu obowiązują:
• Regulamin organizowania konkursu „Lokal na start”,
• Regulamin przyznawania i udostępniania „Lokali na
start”,
2. Pełna dokumentacja związana z konkursem
znajduje się na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości: www.mzn.jastrzebie.pl – zakładka „Lokale użytkowe” → Lokale do wynajęcia.

UCZNIOWIE
„KORFANTEGO”
ODKRYWAJĄ
SAMORZĄD
Kiedy rodzili się obecni uczniowie klas pierwszych szkół średnich władza lokalna w Polsce okrzepła na dobre. Dla 15-latków oczywiste jest, że od władz miejskich wymaga się troski
i działania dla dobra małej ojczyzny. W 30. rocznicę powołania
samorządu w Rzeczpospolitej uczniowie „Korfantego” poznają
tajniki jastrzębskiej władzy lokalnej.
Idea odkrywania samorządu przez uczniów, czyli poznawania
go od podszewki narodziła się w Zespole Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego. Katarzyna Barczyńska-Łukasik, nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, uważa, że można
przybliżyć władzę lokalną młodym ludziom i to na dodatek
w ciekawy sposób.
– Mamy już za sobą spotkania z panią prezydent Anną Hetman
i przewodniczącym Rady Miasta. Początkowo obawiałam się,
że nie będzie to dla młodzieży ciekawe. Jednak pierwsza wizyta
u pani prezydent rozwiała moje wątpliwości. Uczniowie bardzo
dobrze przygotowali się do rozmowy. Mieli wiele pytań. Wyjście do
Urzędu Miasta i zobaczenie sali obrad Rady Miasta było dla nich
dużym przeżyciem – podkreśla Katarzyna Barczyńska-Łukasik.
W innowacji pedagogicznej, która realizowana jest w Zespole
Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego, przybliżana jest istota
władzy samorządowej, ale w sposób realny, konkretny, pozbawiony zbędnego teoretyzowania. Poznanie władzy lokalnej to w gruncie rzeczy poznanie swoich możliwości kreowania rzeczywistości.
– Chciałabym przekonać młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta. Już teraz mogą podejmować różne inicjatywy.
Po uzyskaniu pełnoletniości realnie będą mieć wpływ na lokalną
społeczność. To od nich, świadomych mieszkańców, zależeć będzie, w jakim kierunku rozwinie się Jastrzębie. Zachęcam wszystkich, aby nie rezygnować z tego wpływu – mówiła do młodzieży
„Korfantego” prezydent Anna Hetman.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Miejski Zarząd Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55
w Jastrzębiu Zdroju ogłasza przetarg nieograniczony
pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pszczyńskiej 142.
Przeznaczenie lokalu: handel art. spożywczymi.
Szczegóły na stronie www.mzn.jastrzebie.pl
oraz pod numerem telefonu tel. 32 47 87 016.

TERMIN PRZETARGU:
17.12.2020 r.
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej
centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020
r. poz. 293 z późn.zm.), art. art. 39 ust. 1, art. 48 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.)
oraz uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr III.41.2020 z dnia 26 marca
2020 r ., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu-Zdroju.
Informuję, że za zgodą organów do tego powołanych tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim odstąpiono od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 22 grudnia 2020 r. do 29 stycznia
2021 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury, Al. Józefa Piłsudskiego 60, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – środa
od 7.30 – 15.30, czwartek od 7.30 – 17.00, piątek od 7.30 – 14.00 oraz
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój pod adresem: www.jastrzebie.pl (zakładka: BIP – zagospodarowanie przestrzenne – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie realizacji). Pod w/w adresem dostępny będzie również plik określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych
oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Informacje telefoniczne w sprawie przeznaczenia terenów w w/w planie
udzielane będą pod numerem telefonu: 32 47 85 119.
Ze względu na trwający stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 na osobistą wizytę w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój należy wcześniej umówić się telefonicznie pod numerem 32 47 85 119.

Przed uczniami ZS 2 jeszcze poznanie jednostek pomocniczych
miasta. Jednak najważniejszym przesłaniem tego niekonwencjonalnego sposobu uczenia jest to, żeby poczuli, że mają moc
sprawczą, że niedługo to oni zdecydują o tym, w jakim kierunku rozwinie się miasto. Być może wśród nich są przyszli prezydenci, radni, pracownicy wielu jednostek organizacyjnych, bez
których nie może funkcjonować miasto.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 10.00. Z powodu
stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 dyskusja
publiczna odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się
na odległość. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia
i zasad udziału w dyskusji publicznej będą dostępne pod linkiem: https://
bip.jastrzebie.pl/artykul/5382/55504/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego-w-trakcie-realizacji w tabelce w pkt 4 w zakładce
dyskusja publiczna w dniu 12 stycznia 2021 r.

– Nigdy wcześniej nie byłam w Urzędzie Miasta, na sali obrad
Rady Miasta. Nie mogłam zadać pytań pani prezydent czy przewodniczącemu RM. To ciekawe móc z bliska zobaczyć, jak oni pracują. Mówili nam, że podejmują niełatwe decyzje. Wyjaśniali, jakie
problemy muszą rozwiązywać – to opinia uczennicy kl. I „c” Liceum Ogólnokształcącego w ZS nr 2 im. Wojciecha Korfantego.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do wyłożonego projektu planu miejscowego może
wnieść każdy, kto kwestionuje jego ustalenia, w terminie do dnia
15 lutego 2021 r. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl.

A więc nie taki samorząd straszny. Polityka może być sposobem na realizację wizji i marzeń – tutaj, w miejscu swojego zamieszkania. Jest też nowoczesną forma patriotyzmu, o czym
warto pamiętać szczególnie w listopadzie, kiedy obchodzimy
Święto Niepodległości.
tekst: Katarzyna Barczyńska-Łukasik

Uwagi należy kierować do: Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, a wnoszący
podaje swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby,
oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy i przedmiot uwagi.
Dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki bilansowej centrum o symbolu roboczym C70 w Jastrzębiu-Zdroju odstąpiono od sporządzania Prognozy Oddziaływania na Środowisko na podstawie Zgody PPIS w Wodzisławiu Śląskim o znaku NS/
NZ-522-13-4622/20 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz Uzgodnienia RDOŚ
w Katowicach o znaku WOOŚ.410.193.2020.PB z dnia 9 czerwca 2020 r.
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GKS PNIE SIĘ
W GÓRĘ TABELI
Seria trzech zwycięstw,
zwieńczona derbową
wygraną z GKS-em
Bełchatów, sprawiła, że
zawodnicy Pawła Ściebury
mogą odetchnąć z ulgą.
Widmo zajęcia ostatniego,
jedynego spadkowego,
miejsca w tabeli oddaliło
się. Tuż przed półmetkiem
sezonu GKS zajmuje 15.
miejsce, a przed zimową
przerwą czeka nas jeszcze
mecz z zajmująca obecnie 18.
lokatę Apklan Resovią.

JASTRZĘBSKI WĘGIEL
NIE JEDZIE DO BERLINA
– To bardzo trudna decyzja, ale jedyna, jaką w obecnej sytuacji mogłem podjąć. Najważniejsze jest
zdrowie zawodników i sztabu szkoleniowego –
w komunikacie klubu napisał prezes Adam Gorol.
Powodów rezygnacji z udziału w turnieju 4. rundy Ligi Mistrzów jest kilka, ale wszystkie sprowadzają się do jednego. Wszyscy członkowie
klubu zostali poddani testom na obecność wirusa SARS-CoV-2. U trzech osób test dał wynik pozytywny. Ponadto skład jest mocno zdekompletowany, a jeden z ozdrowieńców zgłosił
niepokojące objawy podczas wysiłku. Zatem
w przypadku osób, które wirusa przechorowały
konieczne będą dodatkowe badania krwi, klatki
piersiowej oraz test wysiłkowy.

HALA ARENĄ
MISTRZOSTW
POLSKI
W naszym mieście odbył się pierwszy z siedmiu turniejów finałowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski
w futsalu. Hala Widowiskowo-Sportowa gościła drużyny U-18 kobiet. Zawodniczki Rekordu Bielsko-Biała nie
zdołały obronić tytułu, a zacięty mecz o pierwsze miejsce pomiędzy SWD Wodzisław Śląski a UKS SMS Łódź
(3:3) rozstrzygnął się na korzyść piłkarek z Łodzi dopiero
w rzutach karnych (6:7).

– Niemożność wystawienia drużyny jest równoznaczna z tym, że nie możemy pojechać do Berlina
i rywalizować na poziomie, którego wymaga się od
uczestników Ligi Mistrzów – powiedział w wywiadzie dla klubowej strony internetowej Luke Reynolds, trener Jastrzębskiego Węgla.
Decyzja o rezygnacji spotkała się ze zrozumieniem kibiców. Europejska Konfederacja Piłki
Siatkowej zweryfikowała wyniki naszych meczów jako walkowery na korzyść rywali.
fot. Andrzej Klocek
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BEZKONKURENCYJNI I GOŚCINNI
Ekipa Jastrzębskiego Klubu Kyokushin Karate Kumite wywalczyła drużynowe pierwsze miejsce podczas XII Turnieju Carbon Cup,
który odbył się 21 listopada w Hali Widowiskowo-Sportowej.
Jastrzębianie zgarnęli łącznie 26 medali, ale klub tradycyjnie zre-

zygnował z drużynowego podium na rzecz gości. W wydarzeniu
wzięło udział 239 zawodników z ponad 30 klubów z różnych organizacji z całej Polski. Nasi wspaniali zawodnicy zdobyli 10 złotych, 7 srebrnych i 9 brązowych medali.

fot. Sławomir Osóbka

Wspaniała passa hokeistów JKH GKS Jastrzębie trwa w najlepsze.
Szkoda, że bez udziału kibiców na trybunach.

12!

Dwunaste zwycięstwo z rzędu stało
się faktem. Podopieczni Roberta Kalabera sprawili sobie i swoim sympatykom miły mikołajkowy prezent
i pewnie pokonali u siebie Ciarko STS
Sanok 6:2. Tym samym umocnili się
na pozycji lidera tabeli.
Jak obliczył skrupulatny klubowy statystyk, taka seria w najwyższej klasie
rozgrywkowej nie zdarzyła się naszym zawodnikom nigdy wcześniej.
Pozostaje trzymać kciuki, aby trwała
nadal w ostatnim meczu w tym roku
oraz jak najdłużej w przyszłym. Natomiast kibicom życzymy szybkiego
powrotu na Jastor.

fot. archiwum
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