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To najlepszy sezon w historii
jastrzębskiego sportu.
JKH GKS Jastrzębie w potrójnej
koronie, Jastrzębski Węgiel
mistrzem Polski.
strona 18-19

Jastrzębie-Zdrój
chce budować
mieszkania komunalne
na szeroką skalę.

CHCEMY BUDOWAĆ
WIĘCEJ MIESZKAŃ

Szanowni Mieszkańcy,
jesteśmy miastem Mistrzów Polski! Czyż to nie napawa nas
wszystkich dumą? Sukces Jastrzębskiego Węgla i hokeistów JKH,
z całą pewnością okupiony wielomiesięcznymi treningami pełnymi trudu i znoju, dał najwspanialszy z możliwych efekt – upragnione złoto.
Cieszę się także z faktu, iż nasz Żelazny Szlak Rowerowy cieszy
się niesłabnącym zainteresowaniem. Proszę sobie wyobrazić, że
zaledwie w jedną słoneczną niedzielę tę piękną trasę rowerową
odwiedziło ponad pięć tysięcy rowerzystów. Mając to na uwadze,
staramy się doposażać szlak w kolejne elementy, między innymi
stacje ładowania, punkty napraw, czy monitoring.
Dużo nadziei wiążę też z działającymi od maja w naszym mieście
punktami szczepień. I choć byliśmy zobligowani do utworzenia
tylko jednego, postanowiliśmy otworzyć dwa, by dać mieszkańcom szansę na szybszy powrót do normalności.
W tym numerze przeczytacie także o 160-leciu jastrzębskiego
uzdrowiska oraz o inwestycjach, które aktualnie realizujemy.
Życzę Wam dobrej lektury. Pozdrawiam serdecznie.

– Zgłosiliśmy się do rządowego programu
budowy mieszkań, który daje nam możliwość zwiększenia zasobów komunalnych
w ramach współpracy z Krajowym Zasobem
Nieruchomości. Zasady są proste. My, jako
miasto, wnosimy aportem działki z uzbrojeniem, na których realizowana będzie inwestycja. Zaś KZN jest wykonawcą całości
– tłumaczy Robert Cichowicz, zastępca
prezydenta Jastrzębia-Zdroju.
Do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
zdecydowały się przystąpić, prócz Jastrzębia-Zdroju, Racibórz, Bielsko-Biała i Kuźnia Raciborska. W ramach porozumienia
Krajowy Zasób Nieruchomości ma docelowo wybudować na terenie gmin minimum
1000 mieszkań. – Wskazaliśmy sześć potencjalnych lokalizacji dla tej inwestycji – dodaje Cichowicz.
Są to działki przy ulicy Żwirki i Wigury,
Bukowej, Pochwacie, Kaszubska, Północna oraz Komuny Paryskiej.
Obecnie KZN prowadzi analizę przydatności i kwalifikacji działek. Poszukuje też
jeszcze jednego partnera do projektu. Jeśli wskazane przez miasto działki zostaną
pozytywnie zweryfikowane, rozpoczną się
negocjacje warunków umów, a następnie
powołana zostanie spółka celowa, realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem
będzie budowanie mieszkań na wynajem
o umiarkowanym czynszu.
tekst: Izabela Grela
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ZASZCZEP SIĘ W JASTRZĘBIU!
Od maja w Jastrzębiu-Zdroju działają dwa
punkty masowych szczepień. W pierwszym z nich, w hali widowiskowo-sportowej, tylko jednego dnia zaszczepiło się
ponad 500 osób.
Pierwszy transport szczepionek przeciwko COVID-19 dotarł do hali widowiskowo-sportowej we wtorek, 4 maja. Obejmował
on 3500 preparatów wyprodukowanych
przez Modernę i AstraZenekę. Była to odpowiedź na tygodniowe zapotrzebowanie
jastrzębskiego punktu szczepień.
Choć zgodnie z wymogami Narodowego
Programu Szczepień, Jastrzębie-Zdrój
zobligowane było do utworzenia jednego
dużego punktu szczepień, nasze miasto
wskazało dwa takie miejsca. Drugi punkt
zlokalizowano w budynku dworca autobusowego. Może się w nim szczepić się
ok. 300 osób dziennie. Łącznie daje to
około 800 zaszczepionych osób dziennie,
czyli 5600 szczepionek tygodniowo.
Zapisy na szczepienia przez ogólnopolską
całodobową, bezpłatna infolinię: 989
Bezpośrednia infolinia dotycząca punktu
szczepień w hali widowiskowo-sportowej: 533 320 500, 533 320 007. Kontakt
mailowy do punktu szczepień na dworcu:
pspjastrzebie@mzoz.zory.pl

fot. Łukasz Parylak

tekst: Barbara Englender

1 czerwca wystartuje kolejny sezon rowerów miejskich.

ROWERÓW BĘDZIE JESZCZE WIĘCEJ

Jastrzębianie będą mieli do dyspozycji 82
rowery i około 30 stacji. Dla porównania
– dwa lata temu mogliśmy korzystać z 61
pojazdów dostępnych w 20 punktach na
terenie miasta. Wówczas w systemie zarejestrowało się aż 2245 osób, które wypożyczały rowery 31 212 razy. Łączna liczba kilometrów przejechanych na miejskich
jednośladach również była imponująca –
83 435. To tak jakbyśmy ponad dwukrotnie okrążyli ziemię wzdłuż równika!
Podobnie jak poprzednio, rowery czwartej
generacji obsługiwać będzie konsorcjum
firm Orange Polska S.A. i Roovee S.A. Co
ważne, umowa podpisana jest na dwa
lata. Sezon rowerowy będzie obowiązywał
aż do końca października. A w przyszłym
roku wystartuje już w kwietniu.
Wzorem lat ubiegłych organizacją systemu rowerów miejskich zajął się Jastrzębski Zakład Komunalny. – Biorąc
pod uwagę ukształtowanie terenu naszego
miasta zadbaliśmy o to, by rowery wyposa-

żone zostały w siedem przerzutek (biegów),
a także opony z zabezpieczeniem antyprzebiciowym i wyposażenie roweru w uniwersalny uchwyt na telefon komórkowy. Będą
też rowery z fotelikami dla dzieci – mówi
Marek Krakowski, dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.
System jest tak skonstruowany, że rower
można pozostawić bezpośrednio na odpowiednio oznakowanym stojaku rowerowym lub w jego pobliżu.
Podstawowym elementem składającymi się na system rowerów miejskich jest
oczywiście aplikacja mobilna oraz dedykowana strona internetowa. Aby rozpocząć
przejażdżkę rowerem miejskim, należy
zarejestrować się poprzez pobraną z internetu aplikację mobilną. Rejestracji dokonać można również z pozycji komputera
stacjonarnego poprzez dedykowaną stronę internetową. Konieczne jest także uiszczenie opłaty inicjalnej w wysokości 10 zł,
która po zamknięciu systemu podlegać

będzie zwrotowi, o ile nie zostanie wykorzystana do opłacenia przejazdów.
Wypożyczenie roweru jest banalnie proste
– wystarczy za pośrednictwem aplikacji
mobilnej zeskanować QR kod umieszczony przy kierownicy roweru lub nad tylnym
kołem. Po weryfikacji kodu rower zostanie
automatycznie odblokowany i przypisany
do użytkownika, aż do czasu zakończenia jazdy. System daje także możliwość
wypożyczenia roweru bez konieczności
włączania aplikacji. Możliwe to będzie poprzez kontakt telefoniczny z działającym
całodobowo Biurem Obsługi Klienta lub
wysyłanie SMS-a z telekodem.
Wsłuchując się w opinie mieszkańców,
zasadniczo zwiększono liczbę stacji rowerowych. W tym roku jest ich aż 30, co
w połączeniu z możliwością bezpłatnego
korzystania z roweru przez 20 początkowych minut znakomicie wpłynie na użyteczność systemu.
tekst: Izabela Grela
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29 kwietnia 2021 r. odbyła się IV sesja
zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Posiedzenie rozpoczęło się minutą
ciszy dla Bolesława Lepczyńskiego.
Tuż po uczczeniu pamięci zmarłego
radnego, uczestnicy sesji byli świadkami
ślubowania, które złożyła obejmująca
mandat Małgorzata Filipowicz.

fot. Łukasz Parylak

IV SESJA ZWYCZAJNA
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
Posiedzenie zdominowały tematy związane z ochroną środowiska. Robert Cichowicz, II zastępca prezydenta miasta, zreferował
bieżące działania miasta ukierunkowane na poprawę stanu przyrody oraz plany na przyszłość.
Radni w swoich wystąpieniach wskazywali nie tylko pozytywne
skutki miejskich starań, ale również wyzwania przed jakimi stoi
miasto. Zaprezentowano wiele interesujących propozycji i przykładów działań, które pomogą propagować ekologiczne postawy
wśród mieszkańców, poczynając od najmłodszych. Wysłuchano
również wystąpienia Krzysztofa Zalewskiego, prezesa zarządu PGNiG Termika, na temat nowoczesnych spalarni RDF, które
umożliwiają energetyczne wykorzystanie paliwa produkowanego
z przetworzonych odpadów komunalnych.
Burzliwą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów
szczególnie uzdolnionych. Ostatecznie uchwała wprowadza nowy
regulamin. Jednorazowo wypłacana kwota wyniesie 800,00 zł dla
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, 1 200,00 zł dla uczniów
klas VII-VIII szkół podstawowych i 2 000,00 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie biorący udział w nagrodzonych projektach mogą liczyć na 1 000,00 zł.
tekst: Łukasz Parylak

O stypendium dla szczególnie uzdolnionych
może ubiegać się uczeń, który:
1. KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
• w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich
przedmiotów obowiązkowych średnią arytmetyczną co
najmniej 5,25 i posiada tytuł laureata albo finalisty konkursu, olimpiady zorganizowanej w sposób przewidziany
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się
o stypendium,
2. KLASY VII-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
• w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich
przedmiotów obowiązkowych średnią arytmetyczną co
najmniej 5,00 i posiada tytuł laureata albo finalisty konkursu, olimpiady zorganizowanej w sposób przewidziany
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się
o stypendium,
3. SZKOŁA PONADPODSTAWOWA:
• w wyniku rocznej klasyfikacji osiągnął ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych średnią arytmetyczną co najmniej
4,75 i brał udział co najmniej w II etapie turniejów, olimpiad
umieszczonych na liście Ministra Edukacji i Nauki, zorganizowanych w sposób przewidziany rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002
r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad w danym roku szkolnym,
w którym uczeń ubiega się o stypendium

fot. Łukasz Parylak

MAŁGORZATA FILIPOWICZ NOWĄ RADNĄ

lub

Jastrzębianka ma już doświadczenie samorządowe. Obecnie swoje obowiązki pełni w Komisji Budżetu i Skarbu, Komisji Skarg i Petycji oraz Komisji Komunalnej. Nowa radna zajmuje również stanowisko głównego
specjalisty ds. administracji w Spółdzielni Mieszkaniowej JAS-MOS.

• posiada tytuł laureata albo finalisty olimpiady lub turnieju
o zasięgu ogólnopolskim, umieszczonych na liście Ministra Edukacji i Nauki, zorganizowanych w sposób przewidziany rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium,

– Słucham mieszkańców ich problemów i uwag. Będąc radną, mogę
żywo uczestniczyć w życiu publicznym, reagować na potrzeby jastrzębian i pomagać im. Staram się, aby podejmowane decyzje zawsze wpływały pozytywnie na rozwój miasta – podkreśla Małgorzata Filipowicz.

4. W przypadku uzyskania, w danym roku szkolnym I, II
lub III miejsca za projekt innowacyjny, co najmniej na
szczeblu ogólnopolskim, o stypendium może ubiegać się
każdy uczeń biorący udział w tworzeniu danego projektu.

– Ślubuję – to słowo podczas kwietniowych obrad Rady Miasta wypowiedziała Małgorzata Filipowicz, która zajęła miejsce w radzie po
zmarłym Bolesławie Lepczyńskim.

tekst: Wiktoria Knesz
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fot. archiwum UM

RAZEM BĘDĄ
DZIAŁAĆ NA RZECZ
SPRAWIEDLIWEJ
TRANSFORMACJI
Jastrzębie-Zdrój,
Mszana,
Godów
i Świerklany – te cztery gminy postanowiły połączyć siły, by transformacja
była jak najkorzystniejsza dla naszego
regionu. Ich przedstawiciele spotkali się
w Jastrzębiu, by uzgodnić i podpisać list
intencyjny w tej kwestii. Podpisała go
prezydent Anna Hetman, wójt gminy
Mszana Mirosław Szymanak, wójt Godowa Mariusz Adamczyk i wójt Świerklan Tomasz Pieczka.
– Nasze gminy, podobnie jak cały region
śląski, czeka ogromna zmiana energetyczno-gospodarcza. Duże projekty zawsze mają
większe szanse. Łącząc siły, zwiększamy
szanse na pozyskanie środków zewnętrznych z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – podkreśla prezydent Anna Hetman.
Dobre skomunikowanie gmin i łącząca
je autostrada A1 składają się na duży
potencjał i możliwości zbudowania nowego centrum logistycznego z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

28 marca br. zmarł Bolesław
Lepczyński. Był radnym Rady
Miasta z ramienia Koalicji Samorządowej oraz przewodniczącym
Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Mieszkańcom Jastrzębia-Zdroju dał się
poznać jako społecznik żywo zainteresowany ich sprawami. Od
lat angażował się w życie miasta.
Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Turystyka i Rekreacja.
Był człowiekiem wrażliwym
i wielce pomocnym. Sprawy jastrzębian były szczególnie bliskie Jego sercu.

fot. archiwum UM

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ZOSTAŁO
PARTNEREM POLSKIEJ
AGENCJI INWESTYCJI I HANDLU
W promocji gospodarczej i znalezieniu
inwestora strategicznego wesprą miasto
najlepsi specjaliści w kraju.
Na podstawie porozumienia, które miasto podpisało z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w Warszawie, Jastrzębie-Zdrój i PAIH będą ściśle współpracować w zakresie pozyskania inwestora strategicznego. Co więcej, jastrzębskie przedsiębiorstwa wykorzystają działania proeksportowe i skorzystają ze wsparcia jej oddziałów zagranicznych.
Agencja zapewnia również dostęp do instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeń
oferowanych przez instytucje zrzeszone w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju.
– Podpisanie porozumienia z Polską Agencją Inwestycji i Handlu w Warszawie zwiększa nasze szanse na znalezienie inwestora gotowego ulokować na terenie naszego miasta swoje
przedsiębiorstwo. PAIH ma większe możliwości pozyskania międzynarodowych inwestorów,
dlatego bardzo nam zależało na podpisaniu porozumienia, które otworzy nam drzwi do jeszcze szerszej współpracy z tą instytucją – podsumowuje prezydent Anna Hetman.
To dzięki PAIH powstała sieć Centrów Obsługi Inwestorów w każdym województwie,
a standardy obsługi inwestora coraz częściej przestrzegane są w samorządach. Przeszkoliła setki samorządowców i pracowników specjalnych stref ekonomicznych. Agencja odpowiada także za ogólnopolskie działania w zakresie promocji gospodarczej,
w tym promocję bezpośrednich inwestycji zagranicznych.
Misją PAIH jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju
oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH). Jest jedyną wyspecjalizowaną instytucją w Polsce odpowiadającą za napływ do Polski kluczowych inwestorów.
tekst: Barbara Englender

UNIWERSYTET EKONOMICZNY
PARTNEREM JASTRZĘBIA-ZDROJU
Uczelnia będzie współpracować z miastem przy transformacji terenów górniczych.
List intencyjny otwierający tę współpracę podpisała prezydent Jastrzębia-Zdroju, Anna Hetman, i rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak. – Transformacja to dla naszego miasta ogromne wyzwanie. Ten proces właściwie już się toczy. Dlatego też
dywersyfikacja gospodarcza jest głównym zadaniem, jakie stawiamy sobie w strategii rozwoju
miasta 2030+. Do tego wszystkiego musimy być odpowiednio przygotowani i o to staramy się
już od lat. Teraz pomogą nam w tym również eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach – powiedziała prezydent Anna Hetman. Podpisany dokument pozwoli na realizację
projektów istotnych dla sprawiedliwej transformacji. – Mechanizm sprawiedliwej transformacji jest kluczowym narzędziem służącym zapewnieniu tego, by transformacja na rzecz gospodarki
neutralnej dla klimatu przebiegała w sposób sprawiedliwy, nie pozostawiając nikogo samemu
sobie – podkreślają sygnatariusze listu
tekst: Barbara Englender

Jastrząb | MAJ-CZERWIEC 2021

5

Jastrzębie-Zdrój rozpoczyna wieloletni Program Modernizacji
Dróg. Już teraz wartość robót szacowana jest na 15 milionów
złotych. A będzie jeszcze większa.

OTO PLAN REMONTÓW
WART 15 MILIONÓW!

– W tym roku rozpoczynamy kolejne bardzo ważne dla miasta inwestycje. Budujemy dla jastrzębian lepsze, ładniejsze
i wygodniejsze ulice. Naszym celem jest
poprawa jakości transportu w mieście.
Najbliższe trzy lata będą dużym wysiłkiem, zarówno inwestycyjnym, jak i w poruszaniu się po mieście, ale efekt jest tego
wart – mówi Anna Hetman, prezydent
miasta Jastrzębie-Zdrój.
Już w tym roku miasto ma w planach
szereg inwestycji związanych z modernizacją dróg i chodników. Część zaplanowano także na 2022 a nawet 2023
rok. – Na początek wybraliśmy do remontów te ulice, które wymagają bezwzględnego remontu lub są kluczowe dla poprawy komunikacji w mieście. Lista będzie na
bieżąco aktualizowana – dodaje Hetman.
Jeżeli po przetargach pojawią się
oszczędności, to lista dróg i chodników
się zwiększy. Program Modernizacji
Dróg będzie też na bieżąco weryfikowany w zależności od możliwości finansowych miasta lub konieczności przeprowadzenia kolejnych remontów.

2021

• Modernizacja dróg gminnych
(Nepomucena, Kasztanowa od AK +
od 1 Maja, Skrzyszowska, Zdziebły,
Strażacka, Pomorska, Fredry, Żyzna,
Traugutta, Przemysłowa, Moniuszki,
Marusarzówny)

PROGRAM
MODERNIZACJI
DRÓG

• Modernizacja dróg powiatowych
(Pochwacie, 1 Maja od Miarki do
Kasztanowej, 3 Maja, Ranoszka,
Armii Krajowej

2022

• Remonty chodników w gminie
(Dębowa, Miarki)

• Ul. Jesionowa

• Remonty chodników w powiecie
(Podhalańska, zatoki autobusowe
w ciągu al. Piłsudskiego)
• Remont nawierzchni ulic
w tym u. Przemysłowa i Traugutta
• Przebudowa ul. Długosza
• Budowa drogi ul. Borowikowa –
ukształtowanie drogi gruntowej
• Ul. Jesionowa
• Przebudowa ul. Torowej i Majowej
• Przebudowa ul. Północnej

• Budowa drogi ul. Borowikowa
• Przebudowa ul. Torowej i Majowej
• Modernizacja ul. Jagiełły
• Modernizacja ul. Truskawkowej
i dróg sąsiednich (Bananowa,
Jagodowa, Malinowa)
• Przebudowa układu
komunikacyjnego oraz parkingu
przy SP15 w Bziu

2023

• Ul. Jesionowa
• Przebudowa ul. Torowej i Majowej

tekst: Izabela Grela

Mamy kolejne dofinansowanie!

WYZWOLENIA BĘDZIE PRZEBUDOWANA

Milion złotych dofinansowania pozyskało miasto Jastrzębie-Zdrój na rozbudowę
i przebudowę ulicy Wyzwolenia. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych).
– W tym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na
wyłonienie wykonawcy, a tu taka dobra
wiadomość do nas dotarła. Oczywiście cieszymy się z tego, a dofinansowanie traktujemy jako wyraz aprobaty dla naszych starań
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o infrastrukturę miasta – komentuje prezydent Anna Hetman.

łątaja, ul. Wyzwolenia z ul. Kilińskiego, ul.
Wyzwolenia z ul. Żwirki i Wigury).

Realizowany w tym roku projekt polegać
będzie na przebudowie odcinka ulicy Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Kołłątaja do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury.
W ramach zadania na wyżej wymienionym
odcinku zostaną zbudowane pobocza,
chodniki, ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem. Przebudowane będą również trzy
skrzyżowania (ul. Wyzwolenia z ul. Koł-

– Obecnie odcinek ten jest w bardzo złym
stanie technicznym, nie posiada chodników
ani oświetlenia. Istniejące pobocza gruntowe w wielu miejscach nie spełniają podstawowych parametrów technicznych – są one
nieutwardzone, ulegają zwężeniu i podwyższeniu. Najwyższy czas to zmienić. – mówi
Anna Hetman.
tekst: Izabela Grela

KRĘĆ KILOMETRY
I ZGARNIJ KOSZULKĘ!
Już w czerwcu Jastrzębie-Zdrój znajdzie się w gronie kilkudziesięciu miast, które będą walczyć o Puchar Rowerowej Stolicy
Polski. W ubiegłym roku w rywalizacji wzięło udział ponad 40
miast. Rowerzyści nakręcili wtedy 3,6 mln kilometrów. Wszystko wskazuje na to, że w tegorocznej edycji uczestników (a więc
i kilometrów) będzie jeszcze więcej. Dołącz do zabawy już dziś!

RAZEM ULEPSZAMY SZLAK!
Żelazny Szlak Rowerowy wciąż się rozwija. Dzięki projektowi
Jastrzębia-Zdroju i Karwiny, przy Żelaznym Szlaku Rowerowym
powstaną punkty do ładowania rowerów elektrycznych oraz stacje naprawcze. Współpraca Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju,
Karwiny i Hawierzowa, zaowocowała natomiast zwiększeniem
bezpieczeństwa – porządku na szlaku pilnuje mobilna kamera.
Prowadzony z Karwiną projekt „Żelazny Szlak Rowerowy –
wsparcie EKOturystyki”, pomoże promować turystykę rowerową.
Dzięki niemu, użytkownicy trasy będą mogli również korzystać
z nowej infrastruktury – na jastrzębskim odcinku szlaku, powstaną dwie wiaty rowerowe ze stacjami do ładowania rowerów
elektrycznych o napięciu 230V oraz samoobsługowymi stacjami
do naprawy rowerów z niezbędnymi narzędziami naprawczymi.
W Karwinie, ulokowane będą cztery zewnętrzne ładowarki. – Bardzo się cieszę, że możemy rozwijać Żelazny Szlak Rowerowy, dostosowując go do potrzeb rowerzystów w taki sposób, aby był jeszcze
lepszy i jeszcze bardziej atrakcyjny – powiedział Roman Foksowicz,
zastępca prezydenta miasta.
Projekt zakłada również promocję innych atrakcji przyrodniczo-kulturowych usytuowanych w bliskim sąsiedztwie szlaku,
takich jak Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego z tężnią solankową, historyczna dzielnica Jastrzębia-Zdroju z zabytkowym Parkiem Zdrojowym oraz Karwińskie Morze, Park Bożeny Nemcowej i Uzdrowisko Darkov w Karwinie. Działania mają zachęcić
turystów do planowania dłuższych pobytów w naszym przygranicznym regionie. W ramach projektu zostanie opracowana
i wdrożona wspólna kampania reklamowa Żelaznego Szlaku
Rowerowego oraz powstanie plan komunikacji marketingowej z modelem zarządzania. Partnerzy projektu wezmą udział
w warsztatach z marketingu marki turystycznej, które pozwolą
wypracować kierunki, zadania i podział ról przyszłej promocji
wspólnego produktu turystycznego. – Wszystkie te działania to
środek do celu, jakim jest możliwie najszersze rozpropagowanie Żelaznego Szlaku Rowerowego jako produktu turystycznego, z którego
jesteśmy dumni – ocenił Roman Foksowicz.

– Popularność turystyki rowerowej rośnie z roku na rok, także w naszym mieście. Jastrzębianie uwielbiają rowerowe wycieczki, co widzimy chociażby po tym, jak dużą popularnością cieszy się Żelazny
Szlak Rowerowy – mówi Anna Hetman, prezydent miasta.
Rywalizacja będzie trwała cały czerwiec. Nagrodą główną dla
miasta, które zdobędzie największą liczbę punktów, jest oczywiście Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Poza okazałym trofeum, zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe. Rowerowe stacje
naprawcze trafią do miast z podium. Na nagrody indywidualne
mogą liczyć też najlepsi rowerzyści w kraju.
– Oprócz tego, stu pierwszych rowerzystów, którzy na konto Jastrzębia-Zdroju pokonają 500 kilometrów, otrzyma od miasta specjalną
rowerową koszulkę – zachęca prezydent.
Aby przyłączyć się do zabawy należy pobrać aplikację „Aktywne
Miasta” ze sklepu AppStore lub Google Play, wybrać Jastrzębie-Zdrój i… kręcić kilometry.
Warto pamiętać, że zliczane kilometry nie muszą być przejechane
w obrębie miasta – te przejechane poza jego granicami (np. na
Żelaznym Szlaku Rowerowym) również się liczą. Aplikacja działa
na terenie całego świata. Udział w zabawie jest bezpłatny.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

ZESKANUJ KOD
I DOŁĄCZ
DO ZABAWY!

Niezwykle ważne, jest również bezpieczeństwo na szlaku. W ramach projektu „Żelazny Szlak Rowerowy – wsparcie EKOturystyki”
na trasie pojawią się dwie kamery stacjonarne. Natomiast dzięki
realizacji projektu „Bezpieczeństwo bez granic – projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”,
zakupiono zestaw bezprzewodowego systemu monitoringu wizyjnego. Mobilność tego systemu oraz łatwość montażu, umożliwia
wykorzystanie zestawu w dowolnym miejscu szlaku.
tekst: Barbara Englender
fot. Łukasz Parylak
Decyzją Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Śląsk Cieszyński projekt „Żelazny Szlak Rowerowy – wsparcie EKOturystyki” zatwierdzono do dofinansowania. Jego całkowity koszt wyniesie około 45
113,00 euro, z czego otrzymane dofinansowanie do części jastrzębskiej projektu, wynosi 30.643,20 euro.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem
Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 i budżetu Państwa.
Projekt „Bezpieczeństwo bez granic – projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa” numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002013, dofinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński
w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, budżetu Państwa i budżetu miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów.
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PORZĄDKI
W JASTRZĘBSKICH
PIASKOWNICACH
1486 ton świeżego piasku
trafia co roku do piaskownic
i na place zabaw.
Trwa akcja wymiany piasku. Dotyczy ona prawie 20 lokalizacji
na terenie Jastrzębiu-Zdroju – wszędzie tam, gdzie place zabaw
nadzorowane są przez Jastrzębski Zakład Komunalny.
Na placach zabaw podłoż wymienia się co roku, natomiast
w miejskich piaskownicach 3 razy w roku, ostatni raz w październiku. Wszystko po to, by dzieci mogły bawić się bezpiecznie.
Koszt 1486 ton piasku, który trafia we wszystkie te miejsca, to
49 tysięcy złotych rocznie.
tekst i fotografia: Barbara Englender

Plac zabaw ze statkiem pirackim
został otwarty w sołectwie
Moszczenica i ma szansę zostać jednym
z najbardziej atrakcyjnych obiektów
dla dzieci w naszym mieście.

ALEŻ PIĘKNY TEN PLAC ZABAW!
Jastrzębie-Zdrój po raz kolejny zainwestowało w strefę rekreacyjną dla całych rodzin. W Moszczenicy tuż obok domu
sołeckiego powstał bardzo atrakcyjny plac zabaw dla dzieci.
Kiedy najmłodsi jastrzębianie będą bawić się w najlepsze,
ich rodzice mogą skorzystać ze znajdującej się tuż obok siłowni pod chmurką.
Plac zabaw został zbudowany w ramach Jastrzębskiego
Budżetu Obywatelskiego. Stoi tam statek piracki wyposażony w wiele elementów służących dzieciom do zabawy,
m.in. ślizgi, drabinki, tunele. Ale nie tylko. Także huśtawka
równoważna, popularnie zwana konikiem, oraz dwie huśtawki wahadłowe. Dużym zainteresowaniem dzieci będzie się cieszyć sprężynowy bujak w kształcie helikoptera.
Koszt budowy placu zabaw wyniósł prawie 125 tysięcy zł.
Zagospodarowanie całego terenu wraz z wiatą i siłownią
pod chmurką ponad 986 tysięcy zł.
tekst i fotografia: Izabela Grela

W JASTRZĘBIU-ZDROJU POWSTAŁ PIERWSZY PLAC ZABAW
DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego, powyżej tężni
solankowej, powstało bezpieczne miejsce integracji ruchowej dla
dzieci z niepełnosprawnościami. – To pierwszy tego typu plac zabaw w naszym mieście. Wykonanie miejsca integracji ruchowej dla
dzieci niepełnosprawnych ma na celu ich integrację oraz umożliwienie lepszego rozwoju psycho-fizycznego przy jednoczesnym udziale
w życiu społecznym. Na początek zainstalowaliśmy trzy urządzenia
– dodaje zastępca prezydenta Roman Foksowicz.
Powstała tam karuzela integracyjna, z której mogą korzystać
jednocześnie dwie osoby poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego lub osoby z niepełnosprawnością wraz z opiekunami.
Drugim urządzeniem jest huśtawka najazdowa. Urządzenie
może stanowić przeszkodę terenową lub huśtawkę wagową.
Trzecią atrakcją jest bujany rowerek, który jest urządzeniem kołyszącym się na sprężynie stalowej.
Z Fundacji JSW miasto otrzymało na zakup ww. urządzeń integracyjnych, kwotę 47.418,00 zł. Cała inwestycja kosztowała
prawie 60 tysięcy zł.
tekst i fotografia: Izabela Grela
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TESTOWALI „ELEKTRYKA”
Charakterystyczny pojazd można było spotkać na jastrzębskich
ulicach do czwartku, 22 kwietnia. Pracownicy Międzygminnej
Komunikacji Autobusowej przyglądali się zaletom i wadom towarzyszącym wykorzystaniu elektrycznego taboru.
Autobus na prąd przewoził pasażerów na liniach w Jastrzębiu-Zdroju i gminach ościennych. – Testy są pokłosiem naszych działań zmierzających do całkowitej wymiany taboru – mówi Roman
Foksowicz, zastępca prezydenta miasta i przewodniczący zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

KOLEJNE ŁĄKI NA WIOSNĘ
Na prawie 1010 metrach
kwadratowych w naszym
mieście zakwitną łąki kwietne.

Już kilka miesięcy temu spółka Międzygminna Komunikacja Autobusowa (dawne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej) złożyła
wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach projektu „Zielony Transport Publiczny” jest
szansa na pozyskanie środków na zakup pięciu autobusów elektrycznych. – Wciąż oczekujemy na decyzję o przyznaniu finansowania,
ale już teraz sprawdzamy, które rozwiązania zapewnią nam najbardziej
ekologiczny i ekonomiczny tabor – dodaje przewodniczący.

Mak polny, chaber bławatek, len wielokwiatowy czerwony, len trwały, lucerna siewna, złocień
właściwy, przegorzan kulisty i jeżówka purpurowa
– to tylko niektóre kwiaty, które zakwitną na terenie zielonym w rejonie ronda im. Generała Władysława Sikorskiego, pomiędzy ul. 11 Listopada
i Aleją Jana Pawła II. W ten sposób powstanie łąka
kwietna ze swobodnie rosnących roślin jednorocznych, w tym kwiatów i traw. Miasto na ten cel
przeznaczy ponad 18 tysięcy złotych.

Niezależnie od wyników konkursu, MKA ogłosiła przetarg na
zakup 7 nowych autobusów spalinowych o najwyższym standardzie emisji spalin. Jest szansa, że pojawią się na drogach Jastrzębia w sierpniu 2022 r.
Testowanym pojazdem może podróżować jednocześnie 65 pasażerów, w tym 23 na miejscach siedzących. W rygorze epidemicznym może to być łącznie 20 osób, przy założeniu, że zajęta jest
połowa miejsc siedzących. – Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne – autobus jest cichy i wygodny, chwalą go również kierowcy. Przekonamy się, czy pasażerowie będą równie zadowoleni – przejażdżkę
testowym pojazdem skomentowała prezydent Anna Hetman.

Warto podkreślić, że łąka kwietna jest bezcennym
źródłem pokarmu dla owadów zapylających. Nie
potrzebuje ona nawozów i środków ochrony roślin,
ani też intensywnego podlewania. Gromadzi wodę
deszczową, tworzy mikroklimat w mieście oraz zapobiega nagrzewaniu się powierzchni gleby.
Dodatkowo na powierzchni około 560 metrów
kwadratowych pomiędzy Aleją Jana Pawła II a ul.
Leśną planowane są nasadzenia rudbeki błyskotliwej. To roślina wieloletnia, osiągająca wysokość
nawet do 70 cm, szybko i obficie rosnąca, odporna
na przymrozki.

Autobus bardzo dobrze się prowadzi – to zasługa między innymi umieszczenia baterii pod podwoziem, a nie jak w niektórych
konkurencyjnych konstrukcjach – na dachu. Mimo to udało się
zachować całkowicie niską podłogę. Za sprawą poszycia z aluminium i laminatów poliestrowych obniżono jego masę. Baterie
szybkiego ładowania LTO (Lithium Titanium Oxide) gwarantują
szybkie ładowanie w 15 minut do 90% ich pojemności. W pełni
naładowany może pokonać 140 km.

tekst: Wiktoria Knesz

tekst: Łukasz Parylak

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

Obręb

Powierzchnia Powierzchnia
użytkowa
dodatkowa
[m2]
[m2]

Adres

Przeznaczenie

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

Okres
najmu

Termin opłat

-

Piastów 10

bez ograniczenia
branży

*

do 3 lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

10,40

0,83

1 Maja 19

bez ograniczenia
branży

*

do 3 lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

155,00

-

Północna

grunt

**

do 3 lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

Nr działki

Nr księgi wieczystej

1.

JASTRZĘBIE
3303/56
MIASTO

GL1J/000018153/6

15,72

2

JASTRZĘBIE
1251/38
MIASTO

GL1J/00020938/0

3

JASTRZĘBIE
MIASTO

GL1J/00008905/0

458/15

* Minimalne miesięczne stawki czynszu zostały ustalone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.613.2020
z dnia 16.11.2020 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej, stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
** Stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości ustalona zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or-IV.0050.603.2020 z dnia 13.11.2020
w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2021 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze
stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Stawki czynszu z dniem 01 stycznia każdego roku będą podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,
w okresie trzech pierwszych kwartałów, w których stawki uległy podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala
się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor Polski”.
Informacji o przedmiocie najmu udziela Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów MZN (tel. 32 478 70 16).
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„Chcieliśmy pokazać ten błysk”

W SZEROKIEJ STANĘŁA ŁAWECZKA HENRYKA SŁAWIKA

– Ja wierzę, że on był boskim posłańcem.
To Niemcy sprawili, że zostałam sama na
tym świecie. Jeśli więc dziś żyję i mieszkam
w Izraelu i mam tak dużą, własną rodzinę,
dzieci, wnuków i prawnuków, w sumie ponad
30 osób, to dlatego, że Sławik mnie uratował
– mówiła Cipora Lewawi z d. Cyla Ehrenkranz – jedna z uratowanych przez Henryka Sławika dziewczynek. Dzięki założonemu przez niego z Józsefem Antallem
sierocińcowi dla dzieci żydowskich w Vácu
nad Dunajem, na podstawie sfałszowanych dokumentów uratowało się około 5
tysięcy polskich Żydów.
Przed kościołem w Szerokiej stanął właśnie pomnik Sławika – to granitowa ławeczka, na której posadzono niemal
1,5-metrową postać odlaną z brązu. Teraz każdy może przysiąść koło bohatera z Szerokiej, zrobić sobie z nim zdjęcie,
a także – co ważne – przeczytać o jego
historii. – Ogromnie zależało nam na upamiętnieniu Henryka Sławika. To niesamowita
postać, prawdziwy bohater, na skalę międzynarodową. Dzięki niemu udało się uratować
mnóstwo ludzi. Sam zapłacił za to najwyższą
cenę – został zamordowany przez gestapo.
Nawet na torturach nie wydał swoich współpracowników. To niezmiernie wzruszające, że
możemy dziś oglądać w Jastrzębiu-Zdroju,
jego rodzinnej miejscowości, ten pomnik –
powiedziała prezydent Anna Hetman.
Postać Sławika wykonana została w skali 1:1. Za koncepcję całego pomnika odpowiedzialne było Biuro Projektowe
A1. Samą rzeźbę zaprojektowało Studio
Rzeźby Jagenemeer, które prowadzą absolwenci toruńskiego ASP: Aneta i Maciej

Jagodziński-Jagenmeer. – Najpoważniejszym wyzwaniem było to, w jaki sposób
przedstawić tak ciekawą postać. Uznaliśmy, że jeśli wyrzeźbimy po prostu pana
w garniturze, to nie będzie się on wyróżniał
spośród wielu tego typu pomników. A nam
chodziło o ujęcie jakiegoś rysu, który mógłby
naprowadzić odbiorcę na ślad tego, w jaki
sposób działał Henryk Sławik – opowiada
Maciej Jagodziński-Jagenmeer. – Koncepcja ławeczki była w pewien sposób nam
zadana. My natomiast zdecydowaliśmy się
na ukazanie Sławika w lekko dynamicznym ruchu, jakby w chwili zastanowienia.

W ręku trzyma dokumenty które pozwalały
ratować ludzkie życie. Chcieliśmy uchwycić
go w pewnym błysku, w jednym momencie,
kiedy zastanawia się nad jakąś konkretną
sprawą, nad tym, jak ocalić kolejną osobę.
Mam nadzieję, że się udało – tłumaczy jeden z wykonawców rzeźby.
Pomnik Sławika można w Szerokiej zobaczyć już dziś. Jest tak usytuowany, że bohater spogląda w kierunku domu, w którym się wychowywał. Zanim jednak tak
się stało, powstały specjalne formy odlewnicze. – Pod względem technologicznym
to proces wieloetapowy. Najpierw jest, oczywiście, projekt. Przygotowujemy takie poglądowe projekty w skali 1:5. W momencie, gdy
mamy już ustaloną koncepcję, przystępujemy
do skali 1:1. Wtedy zaczyna się typowa praca
rzeźbiarska – przygotowanie konstrukcji, narzucenie gliny, formowanie jej. Po akceptacji
zamawiającego, wykonujemy silikonową formę. Później przygotowuje się negatyw gipsowy. Cały proces ponawiamy w odlewni, gdzie
tworzymy kolejną formę, do której wlewa się
woski. Całość formuje się w masach szamotowych. Wypalamy je w piecach tak, by wosk
się wytopił. Dopiero w te przestrzenie można
wlać roztopiony brąz – relacjonuje Maciej
Jagodziński-Jagenmeer.
Oficjalne odsłonięcie pomnika zaplanowane zostało na lipiec – w rocznicę urodzin
Henryka Sławika.
tekst i fotografie: Barbara Englender
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W tym roku obchodzimy 160. rocznicę powstania uzdrowiska!

„GRZECZNOŚĆ DLA GOŚCI JEST TU ZASADĄ”
Gdyby nie ryzyko, jakie 160 lat temu podjął
młody hrabia Feliks von Königsdorff, być
może niewielka śląska wieś nie urosłaby
do rangi znanego i docenianego w świecie
uzdrowiska. A wszystko zaczęło się od poszukiwania… węgla.
W latach 50. XIX wieku podczas przeprowadzania odwiertów we wsi Jastrzębie Dolne
poza węglem natrafiono na słoną wodę.
Kiedy analizy wykazały, że to nie złoża soli
kamiennej, zniechęcony właściciel sprzedał majątek. Okoliczni mieszkańcy zaczęli
jednak zauważać pozytywny wpływ wody
na swoje zdrowie. Pogłoski o jej leczniczym
działaniu dotarły też do mieszkającego pod
Wrocławiem Feliksa von Königsdorffa. To
właśnie on zaufał jastrzębskiej solance i nie
bał się konkurencji ze strony znanych, niemieckich kurortów. 2 czerwca 1861 roku jastrzębskie uzdrowisko oficjalnie rozpoczęło
swoją działalność.
– W 1861 roku kurort odwiedziło 108 osób,
choć słowo kurort jest trochę na wyrost. Aż
trudno uwierzyć, że w tym pierwszym sezonie
kuracjusze kąpali się w prowizorycznych łaźniach, a nocowali na kwaterach u miejscowych
gospodarzy. Sytuacja uległa zmianie w kolejnych latach, kiedy staraniem właściciela uzdrowiska wybudowano pensjonaty i Nowe Łaźnie
z marmurowymi wannami – mówi Marcin
Boratyn, kierownik Galerii Historii Miasta.
Początki były skromne. W parku stanął
pensjonat Szwajcarka, Łaźnie i Pijalnia
Wód. Mimo to, zainteresowanie było większe, niż możliwości uzdrowiska – wzdłuż
Paulastrasse, czyli dzisiejszej ulicy 1 Maja,
pojawiały się kolejne prywatne hotele
i pensjonaty. Sama ulica powstała zresztą
prawdopodobnie jako starannie zaplanowana oś powstającego kurortu. Jej nazwa
była związana z tym, że rok 1861 był dla

Feliksa von Königsdorffa podwójnie wyjątkowy. To właśnie wtedy został ojcem,
co uczcił nadając tej wyjątkowej ulicy imię
swojej żony, Pauli.
O nowopowstałym kurorcie rozpisywały
się ówczesne gazety. Dziennikarz „Gazety
Warszawskiej” pisał: „Bardzo miłe miejsce
jest ten Jastrzęb, lubo drapieżnego ptaka nosi
nazwisko. Grzeczność dla gości jest tu zasadą począwszy od samego właściciela wód
hrabiego Königsdorff. Wszędzie wygoda nawet i wykwintność, począwszy od łazienek.
[…] Wiele też osób lubo już jesień za pasem,
przedłużają swój pobyt w Jastrzębiu”.

w pamięci mieszkańców za sprawą zabytkowego Parku Zdrojowego i jego obiektów.
– Z pierwszych lat uzdrowiska zachował
się tylko jeden eksponat, ale za to jaki! To
marmurowa wanna z łaźni wybudowanych
w 1862 r. Waży ok. 600 kg i jest prawdopodobnie jedynym takim eksponatem w Polsce
– mówi Marcin Boratyn.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Mimo wielkiego zainteresowania kuracjuszy,
Feliksowi von Königsdorffowi zabrakło środków na dalszy rozwój zdroju. W 1868 roku
sprzedał majątek Spółce Akcyjnej z Wrocławia za 25 000 talarów i poświęcił się polityce.
Choć uzdrowisko przestało działać w 1994
roku pamięć o nim wciąż pozostaje żywa

Reklama uzdrowiska z „Breslauer Zeitung” – źródło:
Galeria Historii Miasta
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„OD UŚMIECHU DO WZRUSZENIA”.
ANNA DYMNA CZYTA
KSIĄŻKĘ JANUSZA ŚWITAJA
W 2008 roku o Januszu Świtaju usłyszała cała Polska. Po 14 latach od wypadku
motocyklowego, w wyniku którego został
całkowicie sparaliżowany, mężczyzna
poprosił o zaprzestanie uporczywej terapii. Dziś Janusz Świtaj robi studia podyplomowe i pracuje w fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Prowadzi również
wirtualny gabinet psychoterapeutyczny
dla ofiar wypadków komunikacyjnych.
Jego książka „12 oddechów na minutę”
została właśnie opublikowana w formie
audiobooka. Kolejne odcinki można znaleźć w portalu YouTube.
Bezpośrednio po publikacji „12 oddechów…” pojawiły się propozycje ekranizacji książki i pomysły, by znalazła się ona
na liście lektur uzupełniających w liceach.
Na razie powstał audiobook. Sam pomysł
jego nagrania zrodził się w fundacji Anny
Dymnej „Mimo Wszystko”. – Od chwili
wydania autobiografii zostało nadanych do
mnie i fundacji sporo e-malii od czytelników
z podziękowaniami za jej napisanie. Te osoby
bardzo chętnie dzieliły się swoimi wrażeniami i opisywały, co im dało przeczytanie tej
lektury. Tłumaczyły, że dzięki tej książce bardziej zaczęły doceniać swoje życie, oraz możliwości, które posiadają, a także odnajdywały
w swoim życiu utracony sens. Od wydania
minęło już 11 lat i książka od dawna nie jest
dostępna w sklepach, dlatego Anna Dymna
postanowiła w porozumieniu z wydawnictwem zrobić wersję audiobooka dostępnego
dla wszystkich, bez ograniczeń – tłumaczy
Janusz Świtaj.
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Jak w nagraniu zapowiadającym wydanie audiobooka opowiada Anna Dymna,
audiobook nieprzypadkowo wychodzi
w pandemii. – Walczymy o normalność. Żyjemy w ciągłym strachu i niepewności. Strachu o życie nasze i naszych bliskich. […] Nie
wiemy, jak to będzie dalej i ta niepewność
nas zabija, więc wpadamy w czarne dziury. Ja
mam łatwiej, ponieważ znam takich ludzi od
wielu lat, których życie zawsze tak wyglądało
– że musieli walczyć o każdy oddech, o każdy
krok, o każdy dzień – tłumaczy Anna Dymna. – Pomyślałam sobie, że skoro ten czas
dał mi parę wolnych godzin, to usiądę i będę
czytała słowa ludzi, którzy odbili się od cierpienia, od przeciwności losu i są królami życia. Jednym z takich ludzi jest Janusz Świtaj
– dodaje aktorka.
Janusz Świtaj swoją książkę napisał, trzymając w ustach ołówek, którym wystukiwał litery na klawiaturze. Nie miał wówczas jeszcze specjalistycznego sprzętu,
który pozwalałby mu normalnie pracować
na komputerze. „12 oddechów na minutę”
stanowi wstrząsającą autobiograficzną
opowieść o tym, jak tragiczny wypadek
zmienił życie młodego mężczyzny. Tytułowe 12 oddechów to rytm wyznaczany
przez respirator, z którego nadal musi korzystać. – Moja autobiografia jest książką
szczerą i bardzo osobistą. Każdorazowe podejście do jej przeczytania lub nawet lektura
pewnych fragmentów, wzbudza we mnie
spore emocje. Odżywają również wspomnienia. Dlatego po udanej premierze „12 oddechów na minutę” oraz kampanii promocyjnej

nie wracałem do jej czytania. Nie można cały
czas żyć w przeszłości. Jednak historia lubi
zataczać koło, więc teraz, gdy autobiografia
ponownie wróciła do życia, w postaci audiobooka, to, oczywiście, czekam na każdą kolejną część – mówi Janusz Świtaj.
Jak przyznaje Anna Dymna, na nagraniach
czyta tę książkę z pozycji matki: – To nie
jest prosta sprawa. Jestem aktorką i całe
życie uczę się wczuwać w sytuację drugiego
człowieka, rozumieć go. Ale, prawdę mówiąc,
nie potrafię sobie wyobrazić, że ja jestem
w Twojej sytuacji, Janusz – mówi aktorka,
zapowiadając audiobooka. – Pani Ania
Dymna świetnie oddaje przekaz tej książki
i według mnie to jeszcze bardziej podnosi
jej wartość. Uczucia, jakie odczuwam w momencie jej słuchania, są podobne do odczuć
innych czytelników, którzy piszą do mnie po
przeczytaniu, a teraz po odsłuchaniu, „12
oddechów na minutę”. Są to skrajne emocje,
od uśmiechu po zakręcenie się w niektórych
momentach łezki w oku – podsumowuje
Janusz Świtaj.
tekst: Barbara Englender
fotografie: archiwum prywatne Janusza Świtaja

POSŁUCHAJ
„12 ODDECHÓW
NA MINUTĘ”

TĘDY PRZEJDZIE SZLAK WOLNOŚCI!

Pomnik Porozumienia Jastrzębskiego, Park Zdrojowy czy kościół
„na górce”... Wiemy, jakie punkty znajdą się na „Szlaku wolności”.
Przebieg ścieżki turystycznej ustalono dzięki
otwartemu konkursowi. Wygrała go jastrzębianka, Katarzyna Barczyńska-Łukasik. 11
wskazanych przez nią punktów pozwoli pokazać historię i charakter naszego miasta.

storycznej mapie Jastrzębia, ale również ze
wspomnieniami, które wielu mieszkańców
przywołuje z nostalgią – chociażby o komitetach kolejkowych, które tworzyły się pod Supersamem, czy budowie bloków na osiedlu III.

– Jastrzębie-Zdrój, miasto powstałe w 1963
roku, w czasach socjalistycznej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, miało być nowym miastem. Nowym, bo wybudowanym od podstaw,
ale też tworzącym człowieka robotnika-górnika, oddanego władzy ludowej. Któż mógł wówczas, w latach 60. XX wieku, przypuszczać, że
to właśnie pracownicy kopalń – przybysze
z niemalże każdego rejonu Polski, właśnie tutaj wyznaczą swój szlak do wolności, że wbiją przysłowiowy gwóźdź do trumny systemu
komunistycznego, którego mieli być budowniczymi i strażnikami – podkreśla Katarzyna
Barczyńska-Łukasik.

– Trójka była dumą ówczesnej władzy. Bloki
budowano, a w zasadzie składano w ekspresowym tempie z prefabrykatów powstałych
w fabrykach domów w Bziu i Żorach. To nic, że
trudno było do nich dojść, bo nie było chodników
i oświetlenia. Dla wielu mieszkańców były szansą na lepsze życie. Czasami zdarzały się zabawne pomyłki. Bo lokatorzy często mylili podobne
do siebie bloki i klatki. Nierzadko ktoś wchodził
do nie swojego mieszkania. Zresztą ich wyposażenie też było podobne, bo każdy kupował
w sklepie tak samo wyglądające meble – opisuje autorka zwycięskiej trasy.

Zaplanowana przez nią trasa wiąże się nie
tylko z najważniejszymi wydarzeniami na hi-

by maksymalnie przybliżyć je zarówno
mieszkańcom, jak i osobom spoza Jastrzębia. Na podstawie opracowanej przez Katarzynę Barczyńską-Łukasik ścieżki planowane jest wydanie przewodnika w formie
audioguide. „Szlak wolności” będzie pierwszą tego typu ścieżką turystyczną w mieście. Miasto bierze pod uwagę stworzenie
kolejnych ścieżek tematycznych.
tekst: Barbara Englender
fotografia: archiwum UM

Wszystkie te historie Katarzyna Barczyńska-Łukasik skrupulatnie odnotowała i opisała ze swadą w proponowanej ścieżce tak,

„Chcę być pochowany w Moszczenicy, bo tam pamiętają
o zmarłych kapłanach i modlą się za nich”

ZMARŁ KSIĄDZ INFUŁAT JÓZEF PAWLICZEK
W wieku 79 lat, po 55 latach kapłańskiej
posługi, 1 kwietnia 2021 roku zmarł pochodzący z Moszczenicy ksiądz Józef Pawliczek.
W dniu jego pogrzebu odprawione zostały
dwie msze: w Katowicach pożegnano go
jako ważną postać dla śląskiego Kościoła,
zaś w Moszczenicy jako jastrzębianina. Mszę
pogrzebową w jego rodzimej parafii Matki Bożej Różańcowej odprawił biskup Marek Szkudło. Takie było życzenie zmarłego.
W swoim testamencie napisał: „Chcę być pochowany w Moszczenicy, bo tam pamiętają
o zmarłych kapłanach i modlą się za nich”.

Był ważną postacią dla śląskiego Kościoła.
W latach 70. założył diecezjalne muzeum
w Katowicach i został jego kustoszem. Rok
później został mianowany notariuszem Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Od 1979 roku
był redaktorem Wiadomości Diecezjalnych,
a od 1980 roku przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego Rocznika Diecezji Katowickiej. W 1985 roku został konsultantem
„Gościa Niedzielnego” w zakresie historii
sztuki. W latach 90. został kanclerzem Kurii
Archidiecezjalnej w Katowicach – pełnił tę
funkcję 15 lat.

Urodził się 22 maja 1941 roku w Moszczenicy. Tam został ochrzczony, ukończył szkołę
podstawową, służył jako ministrant. W 1959
roku rozpoczął studia i formację w Śląskim
Seminarium Duchownym w Krakowie.

W 2006 roku osiągnął wiek emerytalny,
lecz zamiast odpocząć… pojechał na dalszą
służbę. Na Ukrainę. W 2011 roku papież Benedykt XVI mianował go protonotariuszem
apostolskim Supra numerum (infułatem). Do
końca życia był wikariuszem generalnym
archidiecezji lwowskiej. 27 lutego 2021
roku w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej.

– Swoją posługę zaczął od wakacyjnego zastępstwa w rodzimej parafii. Dał się poznać
jako skromny, pobożny, bardzo uczciwy i bardzo obowiązkowy kleryk. „Bierze sprawę powołania poważnie” – zauważył moszczenicki proboszcz ks. Franciszek Długajczyk.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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Niwelator, teodolit, tachimetr… i nie tylko

DOPOSAŻYLIŚMY PRACOWNIĘ ZAWODOWĄ
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2, KOLEJNE JUŻ WKRÓTCE!
W ramach projektu „Profesjonalne pracownie 3 w Jastrzębiu-Zdroju” pracownia dla zawodu technik architektury krajobrazu
w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju otrzymała sprzęt potrzebny do praktycznej nauki zawodu. Młodzi adepci niełatwego
fachu będą mieć do swojej dyspozycji między innymi podświetlaną
deskę kreślarską, niwelator, teodolit i tachimetr. Całości dopełniają
drobniejsze, ale niezbędne akcesoria i pomoce oraz, co równie ważne, oprogramowanie komputerowe wykorzystywane do projektowania, rysunków technicznych czy kosztorysowania.
Oto pełna lista zakupionych pomocy naukowych:
Zestaw urządzeń elektronicznych do celów edukacyjnych:
• Monitor interaktywny
• Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym
• Drukarka laserowa kolorowa ze skanerem i kopiarką
• Ploter

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości
oferty edukacyjnej jastrzębskich szkół prowadzących kształcenie
zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego
zatrudnienia, a także promocja kształcenia zawodowego.
Wkrótce nowe wyposażenie pojawi się w trzech placówkach.
W Zespole Szkół nr 2, oprócz wspomnianej pracowni dla zawodu
technika architektury krajobrazu, zakupione zostanie wyposażenie oraz zostanie przeprowadzony remont pracowni dla uczniów
klasy hotelarskiej. W Zespole Szkół Zawodowych przeprowadzimy remont pomieszczeń i doposażymy techników samochodowych. Natomiast Zespół Szkół Specjalnych nr 9 doczeka się
pracowni dla zawodu pracownik pomocniczy mechanika, technik
informatyk oraz pracownik pomocniczy fryzjera.
Wartość projektu to 1 614 850,00 zł, a dofinansowanie wynosi
1 372 622,50 zł (85% ze środków unijnych). Czas realizacji: od
grudnia 2020 r. do grudnia 2022 r.

Zestaw wyposażenia meblowego:
• Stolik kreślarski architekta
• Krzesło obrotowe
• Tablica szkolna biała sucho ścieralna
• Tablica flipchart

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na
stronie www.rpo.slaskie.pl.

Zestaw narzędzi ręcznych:
• Cyfrowy aparat fotograficzny
• Taśma miernicza
• Szpilki geodezyjne
• Dalmierz laserowy
• Busola
• Węgielnica pryzmatyczna
• Niwelator Laserowy
• Teodolit z wyposażeniem
• Tachimetr z wyposażeniem
• Tyczka geodezyjna
• Łata miernicza
• Wysokościomierz
• Oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych
• Oprogramowanie do projektowania terenów zieleni
• Program do kosztorysowania
• Podświetlana LED deska kreślarska
• Sprzęty piśmienniczo-kreślarskie

tekst i fotografia: Łukasz Parylak

PRZYSTĄPILI DO
EGZAMINÓW DOJRZAŁOŚCI
W Jastrzębiu-Zdroju do egzaminów maturalnych mogło przystąpić 684 osób.
Wśród nich jest 579 abiturientów szkół publicznych i 105 niepublicznych.
W tym roku, z powodu pandemii, nie ma obowiązkowych egzaminów ustnych.
Zakres materiału obowiązującego na egzaminach maturalnych określony został
w grudniu ubiegłego roku – z powodu pandemii jest on okrojony względem obowiązującej podstawy programowej.
tekst: Barbara Englender
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JUŻ PRZEDSZKOLAKÓW
UCZYMY EKONOMII
W jastrzębskich placówkach
rusza program ABC EKONOMII.
Uzupełnienie podstawy programowej o zagadnienia finansów, ekonomii
i przedsiębiorczości – taki cel przyświeca projektowi „ABC EKONOMII – edukacja ekonomiczna i finansowa najmłodszych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju”.
Program właśnie rusza w jastrzębskich
przedszkolach. To pierwsza tego typu
inicjatywa w naszym mieście.
Projekt rozpoczął się od symbolicznego
przekazania książek przez prezydent
Annę Hetman trzem przedszkolom.
Do 22 przedszkoli trafiły pakiety książek, kart pracy, scenariusze zajęć oraz
materiały w formie elektronicznej.
Szkoleni będą też sami nauczyciele.
Program skierowany jest do dzieci pięcio – i sześcioletnich. Na podstawie
przygód Zosi i Maksa, bohaterów książki „ABC EKONOMII czyli pierwsze kroki
w świecie finansów”, dzieci dowiedzą
się chociażby jakie są zależności między
pracą rodziców a pieniędzmi w domowym budżecie.
– Edukację finansową warto zacząć już
w przedszkolu i uwzględnić w niej także
rodziców. Dzieci często nie znają wartości pieniędzy, a przecież tak ważna jest
ta edukacja. To od niej zależy, czy w dorosłości będą umiały zarządzać własnymi
pieniędzmi – mówiła podczas spotkania
prezydent Anna Hetman.
Twórcą i realizatorem projektu jest
Czepczyński Family Fundation. Przedsięwzięcie kosztowało 36 tysięcy złotych, z czego 90% to środki pozyskane
przez miasto od Fundacji JSW.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
fotografia: Łukasz Parylak

W Jastrzębiu Dzień Ziemi
obchodzimy nie tylko 22 kwietnia.

Weź się zazieleń!
Siejemy łąki, sadzimy drzewa, oczyszczamy powietrze… W ramach akcji Weź się zazieleń!
w tym roku Dzień Ziemi świętujemy na kilka sposobów. Pokazujemy, że dbanie o środowisko może mieć wiele twarzy.
Zakładanie łąk kwietnych to zadanie dla każdego – dlatego 22 kwietnia rozdaliśmy jastrzębianom ponad 100 torebek z mieszanką nasion, zachęcając do wysiewania kwiatów. Można to zrobić w ogródku lub donicy na balkonie. Łąki są nie tylko piękne – dają
schronienie owadom zapylającym, sprzyjają utrzymaniu bioróżnorodności i… pomagają
oszczędzać wodę i zapobiegać suszy. Zatrzymują wodę a potem uwalniają ją do gruntu.
Z nasion wyrastają nagietki, astry, pozłotki , porcelanki i wiele innych roślin.
Akcja Weź się zazieleń! to również wspólne sadzenie drzew. Od 10 do 14 maja jastrzębianie zasadzili łącznie 250 sadzonek jarzębu szwedzkiego, jesionu wyniosłego, lipy drobnolistnej czy wiśni Royal Burgundy i wielu innych drzew zwanych „antysmogowymi”. Akcja odbywała się w kilku lokalizacjach, między innymi przy ulicy Torowej, Dąbrowskiego
i Długiej. We wspólne sadzenie zaangażowało się kilkadziesiąt osób.
Na koniec coś dla artystów. Zwieńczeniem akcji Weź się zazieleń! będzie eko-mural, który ozdobi ścianę jednego z jastrzębskich bloków. Ekologiczny będzie nie tylko z nazwy
– wykonany zostanie przy użyciu farby antysmogowej, która neutralizuje tlenki azotu,
zmniejsza zanieczyszczenie powietrza formaldehydem, zapobiega rozwojowi grzybów
i pleśni na powłoce oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy.
– Innowacyjnym sposobem walki z zanieczyszczeniami powietrza zwłaszcza w centrach
miast są murale ścienne wykonane farbą antysmogową, która między innymi za sprawą
dwutlenku tytanu znajdującego się w farbie, jest w stanie przez co najmniej 10 lat pochłaniać
zanieczyszczenie powietrza – tłumaczy Justyna Jeleń z Wydziału Ochrony Środowiska.
Jeden metr kwadratowy ściany pomalowanej tą farbą odpowiada swoim działaniem jednemu drzewu! Oznacza to,
że mural będzie oczyszczał powietrze tak, jak… 193 drzewa!
Chcesz, aby to Twój projekt znalazł się na ścianie? Weź
udział w konkursie, wygraj 5000 złotych i pozwól, by twoje dzieło wywołało refleksję na temat kondycji środowiska.
Regulamin konkursu oraz inne niezbędne informacje znajdziesz skanując kod QR.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

REGULAMIN KONKURSU
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POZNAJ OFERTĘ SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
Z NASZEGO MIASTA
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica

Zespół Szkół nr 2
im. Wojciecha Korfantego

ul. Graniczna 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 471 23 46

ul. Poznańska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 11 633

W I LO kandydaci mają do wyboru klasę politechniczną z rozszerzoną matematyką, fizyką lub geografią. Atutem klasy politechnicznej jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych i wyjazdów
rozwijających pasje i zainteresowania uczniów. Warto dodać, że
dodatkowe godziny w cyklu nauczania matematyki obejmują
treści akademickie. To idealny oddział dla osób, które w przyszłości chcą kontynuować naukę na uczelniach technicznych,
takich jak Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska,
Politechnika Śląska, czy też Akademia Górniczo-Hutnicza.

W Zespole Szkół nr 2 mieszczą się aż trzy szkoły ponadpodstawowe: Technikum nr 1, II Liceum Ogólnokształcące
i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1.

Jeśli marzysz, aby w przyszłości zostać analitykiem finansowym, tłumaczem języka angielskiego, bankowcem, logistykiem czy też geodetą wybierz klasę dwujęzyczną. Dobór przedmiotów rozszerzonych takich jak matematyka lub
geografia w połączeniu z intensywną nauką języka pozwala
absolwentom tego profilu na olbrzymią elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów.
W przyszłości chcesz zostać lekarzem, farmaceutą, stomatologiem, weterynarzem lub fizjoterapeutą? Wybierz klasę
biologiczno-chemiczną. Poza rozszerzoną biologią i chemią,
dodatkowym atutem oddziału są zajęcia laboratoryjne i mikroskopowe, możliwość tworzenia własnych projektów badawczych oraz wykłady pracowników naukowych.
Interesujesz się filmem lub teatrem? Myślisz o karierze psychologa, dziennikarza, prawnika? Swoją przyszłość chcesz
związać z mediami? Wybierz klasę medialno-prawną. Przedmiotami rozszerzonymi w tym oddziale są język polski oraz
biologia lub historia.

Zespół Szkół Specjalnych nr 9
im. dr Mikołaja Witczaka
ul. 11 Listopada 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 61 389

W Zespole Szkół Specjalnych znajdują się trzy szkoły ponadpodstawowe: Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 specjalna,
Technikum nr 6 specjalne oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
W tym roku Technikum nr 6 organizuje nabór na kierunek
technik informatyk.

Technikum nr 1 oferuje aż 11 kierunków zawodowych.
W tym roku technikum będzie rekrutowało na kierunki:
technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik architektury krajobrazu, technik
organizacji turystyki, technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
technik fotografii i multimediów, technik mechanik lotniczy oraz technik eksploatacji portów i terminali.
W II Liceum Ogólnokształcącym kandydaci mają do wyboru klasę psychologiczną (z dodatkową psychologią
zdrowia i komunikacją medialną), pożarniczą (z podstawą
służby i ochrony przeciwpożarowej oraz elementami ratownictwa medycznego), rehabilitacyjno-medyczną oraz
klasę europejską.
W tym roku Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 oferuje naukę
w zawodzie kucharza oraz magazyniera-logistyka.

Zespół Szkół nr 6
im. Króla Jana III Sobieskiego
ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 17 264

W Zespole Szkół nr 6 mieści się IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 4.
Liceum rekrutuje do klas, w których uczeń wybiera dwa
przedmioty na poziomie rozszerzonym. Są to: język polski,
język angielski, biologia, chemia, matematyka, fizyka.
W technikum nr 4 kandydaci mogą wybrać kierunek technik
automatyk, technik mechatronik, technik analityk, technik górnik, technik elektryk, technik informatyk i technik
programista. Dodatkowo Sobieski oferuje oceny punktowe, tylko zapowiedziane kartkówki, szkołę bez dzwonków
oraz brak zadań domowych.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 kształci uczniów w zawodzie kucharza cukiernika, pracownika pomocniczego mechanika oraz pracownika pomocniczego fryzjera.
Rekrutuje też Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
która ma charakter dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy. Pomaga ona przygotować uczniów do samodzielnego
funkcjonowania i wykonywania prostych prac.
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fot. archiwum UM

Wybór szkoły ponadpodstawowej, to jedna z ważniejszych decyzji
w życiu młodego człowieka.
Rekrutacja rozpocznie się już 17 maja, a zakończy 21 czerwca.
Chcesz zostać psychologiem, informatykiem, a może interesuje
Cię sport? Te i wiele innych propozycji jastrzębskich szkół
przedstawiamy poniżej.
III Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego

Zespół Szkół nr 5
im. Jana Pawła II

ul. Wrocławska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 135 62

ul. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 32 552

Liceum nr 3 posiada 6 profilowanych klas: policyjna (z rozszerzonym językiem angielskim, wiedzą o społeczeństwie,
geografią lub historią oraz przedmiotami uzupełniającymi
z wiedzy o policji, edukacji prawnej, samoobrony, strzelectwa i musztry), oddział przygotowania wojskowego
(z rozszerzoną wiedzą o społeczeństwie, geografią lub historią oraz językiem angielskim, przedmiotami uzupełniającymi z wiedzy o służbach mundurowych, ratownictwie
medycznym, samoobronie, strzelectwie, mustrze), ratownicza (z rozszerzoną biologią, językiem angielskim, chemią
lub fizyką oraz przedmiotami uzupełniającymi z ratownictwa medycznego i samoobrony), psychologiczno-medyczna (z rozszerzoną biologią, językiem angielskim, chemią
lub fizyką oraz przedmiotami uzupełniającymi z podstawy
psychologii z elementami pedagogiki, ratownictwa medycznego z elementami dietetyki oraz wiedzy dotyczącej
prowadzenia dokumentacji medycznej), multimedialno-inżynieryjna (z rozszerzoną informatyką, językiem angielskim, matematyką lub fizyką oraz przedmiotami uzupełniającymi – grafika komputerowa lub oprogramowanie
i informatyka w języku angielskim), językowa (z rozszerzonym językiem angielskim i językiem hiszpańskim lub niemieckim do wyboru oraz przedmiotami uzupełniającymi –
trzeci język obcy, warsztaty językowe)

W Zespole Szkół nr 5 mieszczą się: V Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 2.
„Piątka” oferuje w naborze na 2021 rok klasę mistrzostwa
sportowego w piłce nożnej z rozszerzoną geografią lub
informatyką i językiem angielskim. Szkoła zapewnia ścisłą
współpracę z GKS Jastrzębie. Zajęcia sportowe realizowane
są przez wykwalifikowana kadrę trenerską przy współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Technikum nr 2 prowadzi nabór na kierunki technik informatyk i technik mechanik. Szkoła zapewnia uczniom płatne staże i możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji
dzięki udziałowi w projekcie „Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół nr 5 oraz Centrum Kształcenia
Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ”.

fot. archiwum UM

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
ul. Piastów 15, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 51 501

W ZSMS mieści się VI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, które rekrutuje do klasy o profilu piłka
siatkowa dziewcząt, chłopców do klasy o profilu hokej
oraz do klasy o profilu judo dla dziewcząt i chłopców.
Szkoła oferuje bezpłatne zakwaterowanie w internacie na
terenie szkoły, udział w rozgrywkach ligowych, 16 godzin
szkolenia tygodniowo w ramach zajęć lekcyjnych, obozy
sportowe w trakcie roku szkolnego oraz stałą opiekę fizjoterapeuty klubowego.

Zespół Szkół Handlowych
ul. Wielkopolska 20, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 13 062

W tym roku szkolnym Technikum nr 3 będzie kształciło
uczniów w kierunku technika handlowca, technika reklamy i technika organizacji turystyki.

Zespół Szkół Zawodowych
ul. 11 Listopada 45, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 62 071

Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju skupia
w swojej strukturze szkoły techniczno-branżowe: Technikum nr 5, Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 im. Porozumienia
Jastrzębskiego oraz Branżową Szkołę II Stopnia nr 1.
W technikum nr 5 można rozpocząć naukę w kierunku
technik teleinformatyk, technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej, technik budownictwa, technik
chłodnictwa i klimatyzacji, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.
W Branżowej Szkole I stopnia nr 3 można uczyć się w zawodzie ślusarza, elektryka, górnika eksploatacji podziemnej,
montera nawierzchni kolejowej, mechanika pojazdów samochodowych, fryzjera, krawca cukiernika i innych.
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1 kształci w kierunku technika
mechanika, technika elektryka, technika pojazdów samochodowych, technika handlowca, technika usług fryzjerskich.
tekst: Wiktoria Knesz
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Złote Jastrz

Hokeiści JKH GKS Jastrzębie zakończyli sezon 2020/2021 w potrójnej koronie.
Nasz zespół zdobył Puchar Polski, Superpuchar oraz najważniejsze trofeum,
pierwsze w historii klubu mistrzostwo kraju.
Ten sezon po prostu należał do zespołu Roberta Kalabera. Nasi zawodnicy seryjnie zgarniali wszelkie laury. Zapowiedzią najlepszego
ligowego występu w historii jastrzębskiego hokeja był mecz o Superpuchar Polski. Spotkanie mistrza kraju ze zdobywcą Pucharu Polski
zakończyło się rewanżem jastrzębian za porażkę z 2019 roku – tym
razem JKH GKS Jastrzębie pokonał GKS Tychy 3:2 i to na lodowisku
rywala, przerywając 5-letnią serię porażek w Tychach.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc gdy przyszła pora obrony Pucharu Polski, nasi hokeiści również nie zawiedli. 5 lutego 2021 roku,
na tafli lodowiska Jantor w Katowicach pokonali Unię Oświęcim 3:2.
Był to trzeci triumf w finale Pucharu Polski z rzędu, co oznacza, że
okazały puchar na stałe trafił do gabloty na Jastorze.
Do fazy play-off JKH GKS Jastrzębie przystępował z drugiej pozycji
w ligowej tabeli – na ostatniej prostej wyprzedził nas GKS Tychy. Zatem pierwszym szczeblem w drabince do tytułu mistrza kraju był bój
z Podhalem Nowy Targ. Pojedynki trudne, ale rywalizacja zakończona
po czterech spotkaniach. Następnie czekała nas przeprawa z GKS-em
Katowice. Drużyna Kalabera potknięcie zaliczyła tylko w jednym meczu.
Po awansie JKH do finału mistrzostw Polski, oczy większości kibiców
były skierowane w stronę drugiej półfinałowej pary – Comarch Cracovii i GKS-u Tychy. Patrząc na sam wynik tamtej rywalizacji, można
byłoby nazwać go sensacyjnym. Drużyna Cracovii przystępująca do
play-off z szóstego miejsca w tabeli wyeliminowała mistrza Polski.
Jednak fanów hokeja nie zaskoczyła dyspozycja drużyny Rudolfa Rohaczka. Drużyna z Krakowa nie pierwszy raz maksymalnie wykorzystała okienko transferowe, przeprowadzając w ostatniej chwili mocny
zagraniczny zaciąg. Jednak w finale to nie Cracovii kibicowała większość hokejowej Polski.
W finałowej serii meczów do czterech zwycięstw naprzeciw siebie
stanęły dwie drużyny zbudowane w oparciu o zupełnie różne koncepcje. Robert Kalaber montował skład latami. Nie bez wpływu była
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obecność w jastrzębskim boksie Leszka Laszkiewicza. Dyrektor sportowy JKH GKS Jastrzębie osiem lat temu, w roli zawodnika, zapewnił
mistrzostwo Cracovii, strzelając decydującego gola na Jastorze. Dziś
to Laszkiewicz i Kalaber zbudowali wspaniałą drużynę w Jastrzębiu.
Trzon JKH to liczni wychowankowie wspierani przez starannie dobieranych zagranicznych zawodników. I to właśnie siła jastrzębskiej
młodzieży, zgrany kolektyw, pełna zespołowość uzupełniona cennym
doświadczeniem obcokrajowców sprawiły, że po pięciu meczach to
kapitan Maciej Urbanowicz uniósł w górę najcenniejsze trofeum – puchar za mistrzostwo Polskiej Hokej Ligi.
– Dziękuję chłopakom za cały sezon, za podejście do treningów, meczów.
Stworzyliśmy zespołowego ducha, zwycięską drużynę, a ta drużyna ma
charakter. I tym wywalczyła tak duży sukces – powiedział tuż po ostatnim meczu sezonu 2020/2021 trener zwycięskiej drużyny – Robert
Kalaber. – Pokazaliśmy, że jesteśmy jednością, że jesteśmy kolektywem
i teraz się możemy cieszyć z tych mniejszych sukcesów w czasie sezonu
i z tego najważniejszego – dodaje Maciej Urbanowicz, kapitan zespołu.
Mistrzostwa, warto podkreślić, w pełni zasłużonego.
W sezonie 2020/2021 we wszystkich 53 spotkaniach zawodnicy JKH
GKS Jastrzębie strzelili 200 goli, a stracili 106. Nasz zespół tylko 10
razy zjeżdżał z tafli pokonany. Średnio 45% zawodników grających
w meczach JKH GKS to nasi wychowankowie. Praca w JKH i myśl
szkoleniowa Roberta Kalabera poskutkowała powołaniem go w 2020
roku na selekcjonera reprezentacji Polski.
Zackary Phillips został najlepiej punktującym w klasyfikacji kanadyjskiej zawodnikiem całej ligi. Drugie miejsce zajął również zawodnik
JKH – Marek Hovorka.
Mistrzostwo kraju oznacza, że w sezonie 2021/2022 nasz klub będzie po raz pierwszy w swojej historii reprezentował Polskę w prestiżowych zawodach Hokejowej Ligi Mistrzów (CHL).
tekst: Łukasz Parylak

18 kwietnia 2021 roku Jastrzębski Węgiel złotymi zgłoskami zapisał się w historii
jastrzębskiego sportu. We własnej hali pewnie pokonał dotychczasowego mistrza
kraju – Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Obrońcy tytułu, podobnie jak
w pierwszym finałowym meczu, zdołali ugrać zaledwie seta.
Początek meczu należał do zespołu z Kędzierzyna-Koźla. Przy 1:6 można było odnieść
wrażenie, że nasz zespół zabłądził gdzieś
w korytarzu między szatnią a boiskiem.
Przebudzenie nastąpiło dość szybko, jednak
takiej zaliczki ZAKSA po prostu nie marnuje
i set zakończył się zwycięstwem gości.
Druga partia to przebudzenie gospodarzy.
Sygnał do ataku dał Jakub Bucki (oczywiście!),
który popisał się trzema asami serwisowi
z rzędu. To naruszyło skałę i pewność ZAKSY
zaczęła topnieć. Wprawdzie było trochę nerwów, ale końcówkę seta koncertowo zagrał
Tomasz Fornal i mieliśmy wyrównanie.

zębie

Kolejne dwie partie wyglądały podobnie –
początek dla gości, pogoń Jastrzębskiego,
wojna psychologiczna i… dwa wygrane sety
naszych siatkarzy. Dobrze funkcjonujący
i deprymujący rywali blok, skuteczne ataki
i nieustępliwa zagrywka…
A to, co działo się na boisku po zdobyciu ostatniego w meczu punktu, trudno opisać słowami.
Szał radości i łzy szczęścia. Na szyjach złote medale. Kapitan Jurij Gladyr unosi w górę
złoty puchar. Szampan i konfetti. Błyskają
flesze, jastrzębscy dziennikarze ukradkiem
ocierają łzy. Prezes Adam Gorol kilkukrotnie
szybuje w górę podrzucany przez swój zespół. Wspólne zdjęcia…
Po 17 latach oczekiwania Jastrzębie-Zdrój
jest miastem mistrza Polski!
Najważniejsze krajowe trofeum zgarnęli
siatkarze Jastrzębskiego Węgla, jednak nie
wszystkie cele udało się zrealizować. – Koronawirus w pewnym momencie sparaliżował
nam sezon – uniemożliwił przystąpienie do elitarnych rozgrywek na szczeblu Ligi Mistrzów –
podczas posezonowej konferencji ubolewał
Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla.
Szkoda, tym bardziej że w finale mistrzostw

GRATYFIKACJE ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
To był najlepszy sezon w historii jastrzębskiego sportu. JKH GKS
Jastrzębie w potrójnej koronie: mistrza Polski, zdobywcy Pucharu
i Superpucharu Polski, a Jastrzębski Węgiel mistrzem kraju.
– To ogromne szczęście, radość i duma. Nie tylko moja, ale wszystkich
mieszkańców tego miasta. Zawodnikom, trenerom, sztabom, sponsorom i wszystkim osobom, których zaangażowanie przyczyniło się
do sukcesu obu klubów składam serdeczne gratulacje – powiedziała
Anna Hetman, prezydent miasta.

kraju pokonaliśmy, jak się później okazało,
zwycięzcę tych rozgrywek.
Prezes klubu nawiązał również do zaskakującej zmiany trenera w kluczowym momencie
sezonu. Ze stanowiska odszedł Luke Reynolds, a nowym sternikiem drużyny został
Andrea Gardini. – Czułem, że ten sezon może
być nasz (…) Podjąłem trudną decyzję, wziąłem
na siebie ogromne ryzyko (…) Na początku współpracy wskazałem kilka punktów, które należy
zmienić, poprawić – tłumaczył swoją decyzję.
Ryzyko opłaciło się. Andrea Gardini zdążył
poukładać nasz zespół i pod jego wodzą drużyna zdobyła wyczekiwany od 17 lat złoty
medal. W związku z tym, decyzja klubu nie
mogła być inna – Gardini zostaje z naszą ekipą i w przyszłym sezonie znów będzie walczyć o najwyższe cele.
– Budowaliśmy ducha drużyny, która będzie
gotowa do walki, w szczególności w tych trudnych momentach. Zwieńczyliśmy ten sezon zdobyciem złotego medalu, co jest moim zdaniem
rzeczą wręcz niewyobrażalną (…) Jestem dumny
z tej drużyny – swoją pracę skomentował Andrea Gardini, trener Jastrzębskiego Węgla.
tekst: Łukasz Parylak

W ślad za tak ogromnymi zwycięstwami spłynęły gratulacje z całej Polski. Sportowe osiągnięcia drużyn z Jastrzębia-Zdroju odbiły
się szerokim echem wśród fanów hokeja na lodzie oraz siatkówki.
Dlatego w parze z gratulacjami nie mogło zabraknąć symbolicznych
czeków za wkład JKH GKS Jastrzębie oraz Jastrzębskiego Węgla
w promocję miasta.
– Postanowiłam przeznaczyć 80 tys. zł dla Jastrzębskiego Węgla oraz
200 tys. zł dla JKH GKS Jastrzębie za to, że sławicie nasze miasto w kraju i na świecie – zapowiedziała prezydent.
tekst: Łukasz Parylak
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