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JASTRZĘBIANIE,
SZCZEPIMY SIĘ!
30 136 jastrzębian i jastrzębianek
jest w pełni zaszczepionych.
Jak na prawie 90 tysięczne miasto nie jest to zadowalający wynik. Zainteresowanie szczepieniami
niestety szybko maleje.
Pamiętajmy, że kolejna fala zakażeń COVID-19
jest całkiem realna. Dbając o zdrowie nasze oraz
bliskich powinniśmy się zaszczepić. Do podjęcia
tej decyzji szczególnie zachęcamy nastolatków
w wieku od 12 do 19 roku życia (najmniejsza liczba
zaszczepionych osób) i seniorów powyżej 60 lat,
ponieważ to właśnie ich grupa wiekowa jest najbardziej zagrożona.

Drodzy jastrzębianie,
choć wakacje to czas odpoczynku, w najnowszym numerze gazety „Jastrząb”, koncentrujemy się głównie na inwestycjach ważnych dla naszego miasta.

W naszym mieście działa 9 punktów szczepień,
Szpital Węzłowy (WSS nr 2) oraz dwa punkty szczepień powszechnych – na Hali Widowiskowo-Sportowej (zaszczepiono 22 533 osób) oraz Hali Dworca
Autobusowego (zaszczepiono 5 898 osób).

Właśnie ruszyła przebudowa Łaźni Moszczenica. To moment
bardzo symboliczny – zrujnowany pokopalniany budynek przemieni się w nowoczesną instytucję kultury. Instytut Dziedzictwa
i Dialogu stanie się istotnym punktem na mapie naszego miasta,
stanowiąc nie tylko atrakcję dla mieszkańców, ale i przyciągając
turystów. W Zdroju natomiast – rozpoczęła się przebudowa parkingu na Plac Zdrojowy.

Na szczepienia można rejestrować się przez ogólnopolską infolinię 989 lub przez konto e-pacjent.
Dodatkowo na szczepienia w punkcie w Hali
można umawiać się telefonicznie: 533 320 500,
533 320 007. Punkt Szczepień Powszechnych
na Dworcu również uruchomił linię telefoniczną:
730 555 972.

Już niedługo w Jastrzębiu będzie można odwiedzić także dwie
nowe galerie handlowe – jedna z nich to przebudowywany właśnie „Gwarek” (na którego terenie stanie KFC), druga budowana
jest właśnie przy ulicy Podhalańskiej.
W lipcowym numerze gazety przeczytacie również o uroczystości odsłonięcia pomnika Henryka Sławika. Serdecznie zachęcam
Was do odwiedzenia jego ławeczki w Szerokiej. To wybitna postać, niezwykły bohater, który uratował kilka tysięcy osób, samemu płacąc za to najwyższą cenę.
Życzę Wam, aby to lato było beztroskie i pełne radości. Z całego
serca polecam uczestnictwo w imprezach Miejskiego Ośrodka
Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. A także spacery po Parku Zdrojowym – w którego
sercu stanęły niedawno piękne palmy, nawiązujące do uzdrowiskowej tradycji tego miejsca…

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 100
fax 32 47 17 070
e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl
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czwartek 7.30 – 17.00
piątek 7.30 – 14.00
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czwartek 7.30 – 17.00
piątek 7.30 – 14.00

fot. Barbara Englender
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BUDUJEMY SYMBOL PRZEMIANY JASTRZĘBIA-ZDROJU
Na dobre rozpoczęła się przebudowa pokopalnianej Łaźni Moszczenica.
Za rok w tym miejscu działać będzie Instytut Dziedzictwa i Dialogu.
– To ważne miejsce i historyczna chwila. Żyjemy w dobie transformacji.
Ten, częściowo już zburzony budynek, poddawany jest kompleksowej
metamorfozie. To symbol przemiany. Jastrzębie-Zdrój to wciąż miasto
górnicze a jednocześnie budujące drugi filar gospodarki – przemysł czasu
wolnego – zaczęła konferencję prasową prezydent Anna Hetman.
W Łaźni Moszczenica, decyzją Rady Miasta, został powołany
Instytut Dziedzictwa i Dialogu. – Będzie się zajmował szeroko rozumianym dziedzictwem kulturowym. Na bazie historii Jastrzębia-Zdroju chcemy pokazać, jak można przekształcić miasto przemysłowe w miasto turystyczne i nie tylko – przekonuje prezydentka.
– W tej nowej instytucji będziemy pokazywać całą historię Jastrzębia, począwszy od powstania miasta, kopalń, poprzez walkę o wolność w latach 80-tych. Będziemy pokazywać to w nowej formule, by
zainteresować naszą historią nie tylko mieszkańców, ale też turystów – dodała Anna Hetman.
Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica będzie dużym atutem miasta. To stamtąd będzie prowadziła turystyczna
ścieżka wolności przez Osiedle Gwarków, Kościół na Górce – Parafię Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła do Pomnika Porozumienia Jastrzębskiego.
Jego zadaniem będzie też budowanie tożsamości mieszkańców
i promocji marki miasta Jastrzębie-Zdrój, zwłaszcza w kontekście

historii uzdrowiskowej oraz czasów współczesnych, a szczególnie
powstania miasta, rozwoju przemysłu wydobywczego, strajków
w kopalniach i podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. W ramach Instytut Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia Moszczenica mieścić się będą Centrum Porozumienia Jastrzębskiego, Izby Pamięci
znanych jastrzębian ważnych dla naszej społeczności, Punkt Informacji Turystycznej oraz współpraca krajowa i międzynarodowa w ramach kultywowania dziedzictwa postindustrialnego.
Celem Łaźni Moszczenica będzie także kształtowanie wrażliwości
poznawczej i estetycznej odwiedzających, stworzenie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej, rozpowszechnianie kultury muzycznej, teatralnej i turystyki.
Do zadań Łaźni Moszczenica będzie również należeć: tworzenie,
gromadzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury, inicjowanie i prowadzenie badań dotyczących historii i turystyki kulturowej, ochrona i popularyzacja dziedzictwa postindustrialnego,
kultywowanie tradycji, historii i zwyczajów naszego miasta. Działania Łaźni Moszczenica będą nakierowane również na edukację kulturalną dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców oraz
współtwórców kultury i historii naszego Miasta.
– Jesteśmy w trakcie wyburzania tak zwanej Nowej Łaźni, czyli tego
jej elementu, który został dobudowany w latach 80-tych. W ten sposób odkrywamy pierwotną łaźnię. Potem ekipa budowlana wejdzie do
wnętrza i będzie przygotowywać pomieszczenia pod przyszłe ekspozycje – tłumaczy Jarosław Piechaczek, z-ca naczelnika Wydziału
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.
Obiekt stanowić będzie między innymi muzeum z salami warsztatowymi, widowiskowymi i konferencyjnymi. Uwypuklone zostaną treści związane z procesem industrializacji regionu, węglem jako budulcem natury oraz dziedzictwem postindustrialnym. Budynek będzie
miał powierzchnię 10 tysięcy metrów kwadratowych kubatury.
– W tej chwili realizujemy 4 tysiące czyli 40% powierzchni uzyska zupełnie nowa funkcje. Pozyskaliśmy prawie 2 miliony euro dofinansowania do tego przedsięwzięcia. Całość przebudowy opiewa na ponad
13 milionów złotych – dodaje Jarosław Piechaczek.
tekst: Izabela Grela

fot. Barbara Englender

Zadanie projektowe zrealizowane zostało w ramach projektu
transgranicznego, „Interreg V-A Republika Czeska – Polska
2014-2020.

„POCZUŁAM TĘ ENERGIĘ” – W MOSZCZENICY NAGRANO NIEZWYKŁY KLIP
Dwójka muzyków, subtelna muzyka jazzowa inspirowana motywami etnicznymi i…
brutalna, postindustrialna przestrzeń dawnej Łaźni w Moszczenicy. Nim zaczęły się
prace budowlane, które zrujnowany budynek przemienią w nowoczesną instytucję
kultury, teledysk do utworu „Brak” nagrali
tu jastrzębski gitarzysta, Przemysław Strączek, i pochodząca z Tajwanu Chiao-Hua
Chang. – Dla tego utworu szukałem postindustrialnej scenerii. To miejsce niezwykle interesujące, może nawet trochę mistyczne, a przy
tym ciekawe pod względem akustycznym –
tłumaczy Przemysław Strączek.

– Dla każdego z nas było to wyzwanie. Ale...
gdy tylko tam weszłam poczułam zupełnie
inną energię. To było fantastyczne doświadczenie. Niespodziewanie dla samej siebie,
chciałam wydobywać dźwięki, poczułam
się wolna, poczułam się sobą – opowiada
Chiao-Hua Chang. Nagranie teledysku to
symboliczne zamknięcie pewnego okresu
w funkcjonowaniu tego budynku i otwarcie go na nową rolę.
tekst i fotografia: Barbara Englender

Nagranie kilkuminutowego teledysku
trwało pięć godzin. Co ważne, równocześnie z obrazem, rejestrowany był dźwięk.
zobacz teledysk
na portalu YouTube
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KONIEC Z TELEFONICZNYM
UMAWIANIEM WIZYT
5 lipca weszły duże zmiany
usprawniające obsługę mieszkańców
w jastrzębskim magistracie.
Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą zaplanować dzień, a nawet godzinę rejestracji pojazdu czy odbioru dowodu
osobistego. Od 5 lipca wszystkie sprawy
w Urzędzie Miasta i Urzędzie Stanu Cywilnego można załatwić bez konieczności
telefonicznego umawiania się. Uruchomiony został system kolejkowy, który
usprawnia obsługę klientów oraz podnosi jakość i efektywność usług. Wizyty
w urzędzie można zaplanować nawet
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
– Wsłuchujemy się w potrzeby naszych
mieszkańców. Czas pandemii pozwolił nam
dokładnie przyjrzeć się dotychczasowemu
systemowi obsługi klientów. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie nowoczesnego
systemu rejestracji. W ten sposób zadbamy
o komfort mieszkańców i zaoszczędzimy ich
czas. To też wyraz troski o zdrowie jastrzębia
– mówi prezydent Anna Hetman.
Wraz z wdrożeniem systemu kolejkowego
w holu Urzędu Miasta oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego stanęły automaty biletowe
z dotykowym ekranem. Oprócz tego wizytę
można umówić na naszej stronie internetowej. Wejdź na www.jastrzebie.pl lub zeskanuj znajdujące się poniżej kody QR.
Od 5 lipca jastrzębski magistrat jest
w pełni dostępny dla klientów. System
kolejkowy obejmuje wydziały, w których
załatwienie poszczególnych spraw powodowało tworzenie się kolejek. Dotyczy to
w głównej mierze spraw z zakresu rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy,
dowodów osobistych i paszportów, spraw
meldunkowych, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, gospodarki odpadami i spraw z zakresu działania USC.
– System jest tak zaprogramowany, by rejestrować kolejne osoby w określonych odstępach czasu. Co ważne, jeśli chcemy np.
zameldować 3-osobową rodzinę, musimy
zarezerwować 3 bilety, ponieważ każda
rejestracja równoznaczna jest z zaplanowaniem dla klienta czasu potrzebnego na
jego obsługę – tłumaczy sekretarz miasta
Krzysztof Kucia. – Od początku monitorujemy funkcjonowanie systemu. W zależności
od preferencji mieszkańców, będziemy tak go
modyfikować, by maksymalnie skrócić czas
oczekiwania na wizytę w urzędzie – dodaje.
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Jak umówić wizytę będąc poza urzędem?
Wystarczy wejść na stronę www.jastrzebie.pl (zeskanuj kod QR) wybrać sprawę,
którą chcemy załatwić, podać swoje dane
i wybrać termin. Uwaga! Termin możemy
rezerwować z maksymalnie dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Klient otrzyma potwierdzenie z kodem
rezerwacji. W dniu zaplanowanej wizyty,
po wejściu do urzędu, w holu głównym
należy pobrać bilet, wpisując numer rezerwacji w automacie biletowym. Następnie otrzymamy wydrukowany bilet,
którego numer wyświetli się na ekranie
wskazując okienko lub pokój obsługi.
Można także skorzystać z aplikacji mobilnej QMS Everywhere i będąc w promieniu 500 merów od urzędu pobrać bilet
w wersji elektronicznej.
Jak załatwić sprawę bez wcześniejszego
umawiania się?
W każdej chwili można po prostu przyjść
do urzędu, pobrać bilet w automacie biletowym i poczekać na swoją kolej. Będąc
w urzędzie lub w jego otoczeniu można też
skorzystać z aplikacji QMS Everywhere.
Zasady jej obsługi są takie same, jak przy
korzystaniu z automatu biletowego.
Jakie sprawy są objęte systemem kolejkowym?
System dotyczy tych spraw, które są najczęściej załatwiane przez mieszkańców:
• rejestracja pojazdów
• wydawanie prawa jazdy
• wydawanie dowodów osobistych
• sprawy meldunkowe
• wydawanie paszportów
• dodatki mieszkaniowe i energetyczne
• deklaracje-odpady
• sprawy Urzędu Stanu Cywilnego

fot. archiwum UM

Co, jeśli jednego dnia muszę założyć wniosek o paszport, dowód i załatwić meldunek?
Jeśli korzystasz ze strony internetowej, umów
3 wizyty w następującym po sobie czasie. Jeśli chcesz załatwić sprawy bez wcześniejszego umawiania się, pobierz pierwszy bilet, a po
załatwieniu sprawy kolejny.
Czy w pozostałych sprawach (np. wydanie karty dużej rodziny lub karty wędkarskiej, wnioski o dotacje, pozwolenia)
trzeba umawiać się telefonicznie?
Wszystkie pozostałe sprawy można załatwić bez wcześniejszego umawiania się
i bez systemu kolejkowego. Wystarczy
przyjść do Urzędu Miasta i udać się do odpowiedniego wydziału.
Co zrobić, jeśli po przyjściu do urzędu
okaże się, że nie ma już wolnych terminów danego dnia?
Proponujemy zaplanowanie wizyty w innym dniu za pomocą systemu rezerwacji
internetowej lub zapraszamy w inny dzień
pracy urzędu.
Pobrałem swój bilecik, jednak przeoczyłem swoją kolej. Co mam zrobić?
W takim przypadku należy pobrać nowy
bilet lub po raz kolejny zaplanować swoją
wizytę w urzędzie.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

aplikacja
QMS everywhere

Ile spraw można załatwić na raz?
Pobierając bilet należy pamiętać o zasadzie „1 bilet = 1 sprawa”. Jeśli chcemy np.
wyrobić paszporty dla 4-osobowej rodziny, musimy zarezerwować termin lub
pobrać bilecik czterokrotnie, po jednym
na każdą osobę. Przy rejestracji pojazdów
należy pobrać tyle biletów, ile pojazdów
będzie rejestrowanych.

umów wizytę
w Urzędzie Miasta

umów wizytę
w Urzędzie Stanu
Cywilnego

JASTRZĘBSCY SPORTOWCY
UHONOROWANI

Nasze miasto ma nowych honorowych obywateli.
Tytuły te oraz odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”
otrzymali sportowcy i działacze Jastrzębskiego Węgla
i JKH GKS Jastrzębie.
VII zwyczajną sesję Rady Miasta zdominowały tematy sportowe. O tym, w jaki sposób miasto Jastrzębie-Zdrój wspiera sport,
można było posłuchać podczas prezentacji multimedialnej.
Najważniejszym punktem obrad było jednak przyznanie oraz uroczyste wręczenie
tytułów Honorowego Obywatela Miasta
Jastrzębie-Zdrój i Zasłużonego dla Miasta
Jastrzębie-Zdrój. Otrzymali je sportowcy
i działacze związani z dwoma jastrzębskimi
klubami: Jastrzębskim Węglem i Jastrzębskim Klubem Hokejowym GKS Jastrzębie.
Kluby te złotymi zgłoskami zapisały
się w historii naszego sportu. Hokeiści
JKH GKS Jastrzębie zakończyli sezon
2020/2021 w potrójnej koronie, zdobywając Puchar, Superpuchar oraz Mistrzostwo Polski. 18 kwietnia 2021 Jastrzębski
Węgiel sięgnął natomiast po tytuł Mistrza
Polski. Obydwa kluby w uznaniu za te zasługi otrzymały odznakę zbiorową „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”.
Podziękowania trafiły również do działaczy związanych z klubami. Tytuły Honorowego Obywatela Miasta Jastrzębie-Zdrój
podczas sesji Rady Miasta odebrał Adam
Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla, oraz

trener JKH GKS Jastrzębie, Robert Kalaber.
Odznaki „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” powędrowały do członków zarządu JKH GKS Jastrzębie: Janusza Antończyka, Jana Miszka i Kazimierza Szynala.

Południe Spółka z o.o. (której zadaniem
będzie budowa nowych mieszkań komunalnych), utworzeniu Instytut Dziedzictwa
i Dialogu – Łaźnia Moszczenica oraz Klubu
Integracji Społecznej.

Podczas VII zwyczajnej sesji Rady Miasta podjęto również uchwały o wyrażeniu zgody na utworzenie spółki SIM Śląsk

tekst: Barbara Englender
fotografie: Łukasz Parylak

TO BĘDZIE PIĘKNY PAŁAC ŚLUBÓW
w budynku Sanatorium Spółki Brackiej, zyska nową, dostosowaną do potrzeb, a w jego miejscu powstanie między innymi tzw. Witczakówka, specjalizująca się w promowaniu uzdrowiskowej historii miasta. A w budynku
po GHM-ie powstanie Pałac Ślubów. Dodam, że pracownicy GHM-u już od
kilku lat lobbowali na rzecz przeniesienia galerii do budynku Sanatorium
Spółki Brackiej, ponieważ dotychczasowa siedziba miała niewystarczającą powierzchnię – tłumaczy Anna Hetman.

Budynek Łazienki II, w którym
obecnie mieści się Galeria Historii
Miasta, będzie nowym, pięknym
jastrzębskim Pałacem Ślubów.
– Park Zdrojowy jest idealnym miejscem, by pary małżeńskie mogły
w nim rozpoczynać nową drogę życia. Budynek Łazienek II już niedługo będzie całkowicie zmodernizowany. To kolejny element tamtejszej
architektury, który odzyska dawny blask. Dlatego podjęłam decyzję, że
to właśnie w nim ulokowana zostanie siedziba Urzędu Stanu Cywilnego – argumentuje prezydent Anna Hetman.
Przenosiny jastrzębskiego USC są w pełni uzasadnione. Obecnie
siedziba mieści się przy ul. Zielonej w budynku na piętrze. Jest niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Pomieszczenia nie są wystarczająco duże, by pomieścić dokumenty, które
wymagają archiwizacji. Sama siedziba nie spełnia też żadnych
kryteriów wizerunkowych.
Choć na początku planowano, że USC będzie mieściło się w budynku
remontowanych Łazienek III, decyzję zmieniono. – Otrzymaliśmy dofinansowanie unijne na projekt, który zakłada dostosowanie, rozbudowę
i rewitalizację Łazienek III do pełnienia funkcji kulturalnej. Zdecydowaliśmy
się na nie, planując ewentualne przeniesienie USC do Łazienek III dopiero
po zakończeniu trwałości projektu tj. w 2029 roku. Inaczej musielibyśmy
zwrócić 6,5 mln zł. Jednocześnie rozpoczęliśmy projektowanie przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych w budynku po byłej szkole przy ul.
Kaszubskiej. Tym sposobem przedszkole, mające siedzibę tymczasową

Nowa siedziba Pałacu Ślubów będzie mieściła się w zabytkowym
pouzdrowiskowym budynku Łazienki II. Nie można jej ominąć
podczas spaceru po Parku Zdrojowym – stoi w jego sercu. Wraz
z Domem Zdrojowym i Muszlą Koncertową wyznacza teren placu,
który tętni życiem każdego lata. Te charakterystyczny zielony budynek z wieżą pośrodku, w którym w czasach uzdrowiska znajdował się zbiornik na solankę, stanowił kiedyś wdzięczny obiekt dla
wydawców pocztówek, ale także dziś jest chętnie fotografowany.
Zaaranżowany przy budynku Łazienek II kwiatowy zegar w okresach letnich przyciąga uwagę spacerowiczów.
Okazją do tej zmiany jest planowana modernizacja budynku, która jest możliwa dzięki zdobytym środkom unijnym. 2 miliony 125
tysięcy zł dofinansowania pozyskało miasto Jastrzębie-Zdrój na
rewitalizację Łazienek II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zakres robót jest bardzo szeroki i obejmuje, m.in. przebudowę
konstrukcji dachu, a także wymianę pokrycia dachowego i jego
ocieplenie, remont ścieżek i opasek wokół budynku, przebudowę
wewnętrznych pomieszczeń obiektu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, remont stropu drewnianego nad I piętrem, czy też wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz roboty
związane z wykonaniem instalacji budynku.
Co z Galerią Historii Miasta?
GHM będzie funkcjonowała jak dotychczas w obecnej siedzibie
najprawdopodobniej aż do końca lata. Następnie zbiory zostaną
przeniesione do budynku Spółki Brackiej. – Planujemy usystematyzowanie pracy jastrzębskich placówek kulturalnych. Miejski Ośrodek
Kultury będzie zajmował się wyłącznie upowszechnianiem kultury
oraz animowaniem życia kulturalnego naszego miasta. Pracownicy GHM zaś będą istotnym trzonem nowo powstającej instytucji we
wspomnianej Łaźni, która zgodnie ze statutem będzie budowała tożsamość mieszkańców w oparciu o bogatą historię i tradycję naszego
miasta – podsumowała Anna Hetman.
tekst: Izabela Grela

PALMY W PARKU
ZDROJOWYM!

W 160-lecie uzdrowiska na placu przy fontannie ustawiono pięć
palm, które zagoszczą na stałe w naszym parku.
Ich sprowadzenie do parku to ukłon w stronę uzdrowiskowej tradycji – przed wojną ogromną popularnością cieszyła się palma,
rosnąca przed budynkiem Łazienek II. Zachowały się również
pocztówki, prezentujące drzewo, które jeszcze na przełomie lat
60. i 70. znajdowało się przed pijalnią wód. – Do Parku Zdrojowego
wracają palmy, które w najlepszych czasach uzdrowiska, cieszyły oko
tutejszych kuracjuszy Mam nadzieję, że i Wam skradną serca – powiedziała Anna Hetman.
Parkowe rośliny liczą sobie od 3,6 do 4 metrów wysokości. Odporne są na niewielkie przymrozki, zatem będą rosły w parku od
wiosny do późnej jesieni.
tekst: Barbara Englender
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fot. Łukasz Parylak

POKAŻ,
ŻE KOCHASZ
TO MIASTO

Przy rondzie centralnym
stanął duży napis
I  Jastrzębie-Zdrój
Napis jest jednym z wielu realizowanych
zadań, mających na celu budowanie tożsamości mieszkańców. Powstał w centrum
miasta, na tworzonym Szlaku Wolności.
– Kocham Jastrzębie-Zdrój i wiem, że wielu
jastrzębian podziela moje przywiązanie do
naszego miasta. Dzięki napisowi mamy możliwość pokazać swoją więź z Jastrzębiem. Nie
mam wątpliwości, że będzie atrakcją nie tylko
dla jastrzębian, ale także dla turystów – mówi
prezydent Anna Hetman.
Napis długości 7 metrów jest wysoki na 2
metry. Postawiony jest na betonowym fundamencie. Zaś konstrukcja wykonana jest
z aluminium. Wokół niego poprowadzono
chodnik, by był w pełni dostępny dla każdego. Wokół posadzone zostaną jeszcze dodatkowo graby szpalerowe.
Napis I  Jastrzębie-Zdrój jest pokłosiem
konkursu TERAZ JAstrzębie DECYDUJE.
Wówczas mieszkańcy w konkursie na ogólnomiejską inwestycję wybrali koncepcję
instalacji nowoczesnego oświetlenia od
alei Piłsudskiego aż do alei Jana Pawła II.
Instalacja jest już zaprojektowana. – W ramach tego zadania zaplanowaliśmy iluminacje
świetlne wzdłuż alei Piłsudskiego i właśnie powstały podświetlony napis przy Rondzie Centralnym. Pozostałe iluminacje świetlne będą realizowane kompleksowo podczas modernizacji
instalacji elektrycznej wzdłuż alei Piłsudskiego
– wyjaśnia prezydent Anna Hetman.
tekst: Izabela Grela

fot. Izabela Grela

ROZPOCZĘŁY SIĘ
ROBOTY PRZY
PRZEBUDOWIE
PARKINGU W ZDROJU
Garden Designers Derkacz i wspólnicy – wykonawca prac –
wszedł już na teren budowy i go ogrodził. Tym samym rozpoczęła się przebudowa części zabytkowego Parku Zdrojowego.
Powstanie tam Plac Zdrojowy z wodnymi kaskadami.
Budowa Placu Zdrojowego nie sprawi jednak, że w Zdroju zabraknie miejsc parkingowych. Przy ulicy Witczaka powstały dwa
nowe place postojowe. Obok budynków TBS-u do dyspozycji
przyjezdnych znajduje się 50 miejsc postojowych. Dodatkowo
nieco poniżej placu budowy powstały miejsca postojowe na dodatkowych kilkanaście aut.
W związku z tym, że aktualnie w Parku Zdrojowym prowadzone są dwie duże inwestycje – wspomniany Plac Zdrojowy oraz
przebudowa budynku Łazienki III, wyznaczona jest nowa droga
dojazdu do Domu Zdrojowego. Dojechać do niego będzie można
starym śladem ulicy Witczaka.
Przypomnijmy, że zgodnie z projektem Plac Zdrojowy będzie
otoczony wodnymi kaskadami. Park będzie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość dopełni nowoczesny
system oświetlenia nadający temu miejscu niezwykły klimat.
A pomnik ofiar Marszu Śmierci zostanie wyremontowany.
W ramach zadania zaplanowano przebudowę istniejącej drogi
dojazdowej do Domu Zdrojowego, budowę placu wraz z jego
odwodnieniem, schodów terenowych, fontann terenowych na
skarpie, przebudowę napowietrznej linii telekomunikacyjnej
na podziemną, przeniesienie w inną lokalizację istniejącej stacji transformatorowej, budowę siedzisk, wymianę tablicy upamiętniającej miejsce męczeńskiej śmierci 15 więźniów KL Auschwitz-Birkenau, budowę nowoczesnego oświetlenia placu,
a także wykonanie nasadzeń nowej roślinności, zgodnie z wytycznymi służb konserwatorskich. Całość będzie kosztowała
prawie 5 mln 478 tysięcy zł.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja
części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na
potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”. Jego całkowita
wartość to 13,5 miliona zł. Dofinansowanie wyniesie 95 procent
tj. 11 936 346,60 złotych, w tym 10 679 889 zł z UE oraz 1,256
mln zł z budżetu państwa. Wkład własny miasta wyniesie tylko
1 561 955,40 zł.
tekst: Izabela Grela

fot. Barbara Englender
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CO OPRÓCZ KFC?
NOWY GWAREK
JUŻ ZA CHWILĘ
Prawie 9 tysięcy metrów
kwadratowych powierzchni,
a w odrębnym budynku KFC.
Odnowiony „Gwarek” zostanie
otwarty jeszcze w tym roku.
– Szukaliśmy czegoś, co może przyciągnąć klienta. KFC to restauracja, która łączy pokolenia – może zainteresować i ludzi młodych,
i dojrzałych. To inwestycja na czasie – mówi Anna Bałuszek,
przedstawicielka inwestora.
Sama galeria „Gwarek” jest już ukończona. Obecnie trwają prace
nad adaptacją pomieszczeń, prowadzone przez poszczególnych
najemców. Wśród nich znajdą się m. in. sklepy odzieżowe, biuro podróży czy salon jubilerski. Prawie 2000 metrów kwadratowych zajmie bezobsługowa całodobowa siłownia Just GYM.
W budynku „Gwarka” będzie mieściła się również przychodnia
Medhouse. W przychodni będą przyjmowali lekarze rodzinni
oraz pediatrzy w ramach kontraktu z NFZ, a także lekarze specjaliści (m. in. ginekolog, urolog, ortopeda), pracujący na zasadach komercyjnych. Na terenie „Gwarka” wygospodarowano
również nowoczesną strefę gastronomiczną.
tekst i fotografia: Barbara Englender
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„MOŻEMY JEDYNIE
MONITOWAĆ”
Miasto nie ma wpływu na to, co dzieje się na
terenach prywatnych. Nawet jeśli – jak w przypadku budynku po dawnym sklepie E.Leclerc –
znajdują się w samym centrum.
– Miasto może dysponować tylko nieruchomościami należącymi do gminy lub Skarbu Państwa. Jeśli
teren jest prywatny, właściciel może nim dowolnie
dysponować. Oczywiście, w granicach określonych
przez ustawy i zasady współżycia – tłumaczy Daniel Zarzycki, naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.
W takiej sytuacji – podobnie jak w przypadku np.
właścicieli domów jednorodzinnych – miasto nie
jest również w stanie nikogo zmusić do utrzymania porządku. – To właściciel terenu powinien
zajmować się utrzymaniem czystości. W wypadku
E.Leclerca właściciel nie mieszka w Jastrzębiu-Zdroju.
Monitujemy, by porządek był utrzymany, jednak –
o ile nie dochodzi do złamania przepisów prawa – nie
mamy narzędzi do tego, by to wymusić – podkreśla
Roman Foksowicz, wiceprezydent miasta.
Jakie zatem perspektywy stoją przed terenem
dawnego E.Leclerca? – Działalność tej sieci została
u nas wycofana, dlatego też ten budynek stoi pusty.
O ile nam wiadomo, właściciel zamierza teren docelowo sprzedać – mówi wiceprezydent Foksowicz. –
Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku, by dzielić
się z nami swoimi planami – dodaje Daniel Zarzycki.
tekst: Barbara Englender

TRANSGRANICZNIE O GOSPODARCE
Przedstawiciele Polski, Czech i Słowacji rozmawiali w Ostrawie
o przyszłości regionów i współpracy gospodarczej.
Już po raz XXVII przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele środowisk naukowych z trzech państw spotkali się w Ostrawie aby rozmawiać o przyszłości miast i województw w obliczu
trwającej transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej
przygranicznych regionów. Spotkanie jest przede wszystkim platformą do nawiązania kontaktów między przedsiębiorcami oraz
okazją dla rozwijania inicjatyw transgranicznych.
– Współpraca gospodarcza przedsiębiorców z terenów przygranicznych jest kluczowa dla dywersyfikacji ekonomicznej i energetycznej
naszych regionów. Każda inicjatywa mająca na celu nawiązywanie
kontaktów biznesowych jest cenna i zawsze będzie wspierana przez
samorządy po obu stronach granicy – powiedziała Anna Hetman.

Głównym organizatorem tego wydarzenia jest Czesko-Polska
Izba Handlowa z siedzibą w Ostrawie, a współorganizatorami –
instytucje otoczenia biznesu, zwłaszcza regionu Morawsko-Śląskiego, województw opolskiego i śląskiego oraz słowackiego regionu Żylińskiego.
Tematami tegorocznej konferencji były przede wszystkim woda
i węgiel i związane z nimi gospodarczy i środowiskowy wymiar
transformacji energetycznej regionów górniczych.
W spotkaniu wzięła udział Prezydent Jastrzębia-Zdroju, Anna
Hetman, Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Kałuża oraz Jan Bondaruk – Zastępca Dyrektora Naczelnego ds. Inżynierii Środowiska GIG Katowice.
tekst: Agnieszka Łukaszewska-Pabich

SZWEDZKIE BURGERY W NOWYM PARKU HANDLOWYM

4,5 tysiąca metrów kwadratowych będzie
liczył sobie park handlowy, który powstaje przy ulicy Podhalańskiej. Jastrzębianie
będą mogli skorzystać z niego już za niecały rok. Część najemców już podpisała
umowy z inwestorem.
Należy do nich między innymi sieć Max
Burgers. Jastrzębie-Zdrój będzie ósmym
w kolejności, po Warszawie, Wrocławiu
czy Gdańsku, miastem w Polsce, w którym
będzie można skosztować szwedzkich burgerów. – To sieć, która dopiero wchodzi na
nasz rynek. Max Burgers prowadzi restauracje

sieciowe, ale typu „premium” – z lepszym jedzeniem i ciekawszym wystrojem niż te znane
nam do tej pory – mówi Stanisław Bielaszka, prezes Przedsiębiorstwa Transportowo
– Handlowo – Usługowego „BIELASZKA”.
Prócz restauracji, w parku handlowym
znajdą się również sklepy odzieżowe, spożywcze czy z artykułami zoologiczno-wędkarskimi. – Naszym atutem będzie między
innymi świetna lokalizacja i dogodny dojazd.
Co ciekawe, nie będzie to galeria, a park handlowy. Każdy ze sklepów będzie miał osobne
wejście. To świetne rozwiązanie w przypadku

ewentualnych dalszych obostrzeń pandemicznych – podkreśla Stanisław Bielaszka.
Obecnie wykonane zostały już fundamenty
i zbrojenia z żelbetonu, budowana jest konstrukcja dachu i rozpoczyna się stawianie
ścian. Budynek w stanie zamkniętym powinien być gotowy już we wrześniu bieżącego
roku. Wówczas zaczną się prace wykończeniowe. Wraz z budową nowego parku
handlowego zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna, a także stworzone dodatkowe pasy ruchu na ulicy Podhalańskiej.
tekst i fotografia: Barbara Englender
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Zapraszamy
do zapoznania się
z ofertą wydarzeń
Miejskiego Ośrodka
Kultury na stronie 20.

REKORDOWA
LICZBA POMYSŁÓW!

Aż 104 wnioski z pomysłami na inwestycje w ramach Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego złożyli w tym roku jastrzębianie. To o 30 więcej niż w ubiegłym roku! Wśród nich 29 dotyczyło zadań ogólnomiejskich, a 75 osiedlowych lub sołeckich.
Wśród zaakceptowanych pomysłów znalazły się m.in. te związane z budową ścieżki rowerowej, pumptracku, instalacją
monitoringu, wsparciem zdrowia psychicznego mieszkańców
czy wzbogaceniem przestrzeni miejskiej o fortepiany. Z kolei wśród zadań osiedlowych/sołeckich znalazły się pomysły
budowy trampolin ziemnych, instalacji toru treningowego,
aranżacji strefy wypoczynku i relaksu czy budowy placu zabaw
w Parku Zdrojowym.
Po formalnej weryfikacji wniosków nadszedł czas na głosowanie. Lipiec to czas liczenia głosów. Już niebawem poznamy wybrane projekty.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

POĆWICZYSZ
W BZIU!

Tuż koło dworu w Bziu
powstała nowa siłownia
na wolnym powietrzu.
Amatorzy sportu mają do dyspozycji 8 specjalistycznych urządzeń – dobrano je tak, by na siłowni można było ćwiczyć
wszystkie najważniejsze mięśnie ciała. Jest więc i rowerek stacjonarny, i popularny „wioślarz”, i urządzenia pomagające zbudować mięśnie rąk. Prócz nich, pojawiły się tu też ławki, kosze
na śmieci oraz oświetlenie. Wszystko to na świeżo urządzonym
terenie zielonym tuż przy zabytkowym dworze.
Siłownia wraz ze znajdującym się bezpośrednim sąsiedztwie
placem zabaw dla dzieci składa się na spójną strefę rekreacyjną,
przeznaczoną dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Koszt jej
wykonania to ponad 124 tysiące złotych brutto.
tekst i fotografia: Barbara Englender

„W KOBIETACH JEST SIŁA!”
Koło Gospodyń Wiejskich
w Bziu obchodziło 60-lecie.
60 lat tradycji, spotkań i wspólnej pracy. Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Bziu uczciły okrągłą
rocznicę istnienia organizacji. Obchody te – przypadające na 30 czerwca 2020 – przesunięte zostały
z powodu pandemii. Teraz wreszcie nadeszła okazja, by się spotkać.
W momencie założenia, koło liczyło sobie 40 członkiń, obecnie jest ich ponad 50. – Nasze koło się odradza, jesteśmy młode, prężne, pełne pomysłów. Są
z nami trzy dziewczynki, które chętnie prezentują się
w strojach na wszystkich uroczystościach. W tym roku
dołączyło również do nas trzech panów , czekamy jeszcze na czwartego. Spotykamy się, jeździmy na wycieczki na przykład do teatru… Jesteśmy zarejestrowanym
kołem, więc mamy znacznie większe możliwości niż
wcześniej. Wierzę, że w kobietach jest siła. Gdy się za
coś wezmą, doprowadzają to do końca – mówiła Daniela Miech – prezes Koła Gospodyń Wiejskich.
Głównym zadaniem koła jest kultywowanie śląskich
tradycji – w tym celu organizowane są warsztaty,
zabawy czy wystawy. Panie uczestniczą również
w korowodach dożynkowych, konkursach, jarmarkach czy festynach. – Stąd jesteśmy. Śląsk jest dla
mnie bardzo ważny, gwara również. U nas się godo.
Funkcjonuje u nas zespół, który wykonuje przyśpiewki.
Kilka pań z zamiłowaniem przychodzi na te spotkania.
Część pań hekluje. Tu każdy znajdzie coś dla siebie –
dodaje Daniela Miech.
Z okazji rocznicy życzenia członkiniom koła złożyli licznie zgromadzeni goście. – Serdecznie gratuluję
tego jubileuszu. To koło, do którego należą rożne pokolenia kobiet: seniorki które są tu od początku, jak
również młode mężatki. Ta różnorodność jest piękna. Życzę Wam wielu lat udanej współpracy – mówiła
prezydent Anna Hetman.
Podczas sobotniego spotkania można było nie tylko
zapoznać się z historią i działalnością koła, ale również z sołectwa. Wykład na ten temat wygłosiła Anna
Lerch-Wójcik. Goście Koła Gospodyń Wiejskich mogli
także wysłuchać koncertu Pawłowickich Babeczek.
tekst i fotografia: Barbara Englender
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„DLA MNIE NAJWAŻNIEJSZYM
ZE SPRAWIEDLIWYCH BYŁ HENRYK SŁAWIK”
Znamienici goście, wspomnienia o bohaterze i łzy wzruszenia…
W piątek, 16 czerwca, dzień po urodzinach Henryka Sławika,
odbyło się uroczyste odsłonięcie jego pomnika w Szerokiej.
– Mamy dziś zaszczyt uczestniczyć w niezwykle podniosłym wydarzeniu, ważnym dla
historii nie tylko naszego miasta, ale także
regionu, Polski i świata. W Szerokiej, gdzie urodził się Henryk Sławik, zostaje dziś odsłonięte
miejsce pamięci Bohatera Trzech Narodów:
polskiego, żydowskiego i węgierskiego. Pomnik ten ma stać się miejscem symbolicznym,
integrującym ludzi, pokazującym wartości, za
które nasz bohater oddał życie: patriotyzm,
odwaga, szlachetność, umiłowanie wolności
i przekonanie, że każdy człowiek jest ważny
bez względu na wyznawaną religię, miejsce
urodzenia czy status społeczny – mówiła
podczas laudacji prezydent Anna Hetman.
O randze wydarzenia świadczyć mogą
goście, którzy przybyli na tę uroczystość
– w tym konsul Marta Ritecz-Sekulic (zastępca Konsula Generalnego Węgier w Krakowie), Péter Nándor Kertész
(attache ds kulturalnych Węgierskiego
Instytutu Kultury), przedstawiciele najważniejszych instytucji kulturalnych i historycznych. Wszystkich do Jastrzębia
sprowadziło wspomnienie Henryka Sławika, który dzięki współpracy z Józsefem
Antallem uratował podczas II wojny światowej tysiące ludzi, w tym wielu polskich
Żydów. Zapłacił za to największą cenę
– został stracony w obozie w Mauthausen. – Ratowali oni nie tylko ludzi, ale też

fot. Aneta Czarnocka-Kanik

ludzki honor, ryzykując swoje życie – mówiła o współpracy Sławika i Antalla konsul Marta Ritecz-Sekulic – Henryk Sławik
swoim życiem dał przykład, że można pozostać człowiekiem, zachować godność, nawet
w najbardziej okrutnych czasach. Jest on do
dziś dla nas punktem odniesienia, wspaniałym przykładem – podkreślała pani konsul. – Dla mnie osobiście najważniejszym ze
Sprawiedliwych był, jest i będzie Henryk Sławik. […] Chciałbym podziękować wam. Henryk Sławik nie wziął się znikąd. Wychował się,

wyrósł tutaj, i to tutaj nasiąkł tymi ideałami,
którymi później kierował się w życiu – mówił
podczas uroczystości Włodzimierz Kac,
przewodniczący Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w Katowicach.
Odsłonięcie pomnika, którego dokonała
prezydent Anna Hetman z konsul Martą
Ritecz-Sekulic poprzedzone było modlitwą
wspólną dla trzech wyznań: katolickiego,
żydowskiego i ewangelicko-augburskiego.
tekst: Barbara Englender

10 TYSIĘCY KILOMETRÓW W…12 DNI

fot. archiwum UM

Średnio 1000 kilometrów dziennie przejeżdżają
jastrzębskie rowery miejskie. W ciągu niecałych
dwóch tygodni od startu systemu JASkółka jastrzębianie przejechali dystans odpowiadający odległości dzielącej nas… od Ameryki Południowej.

dawanej karty seniora). Dla pozostałych użytkowników pierwsze 20 minut jazdy rowerem
miejskim w systemie JASkółka jest darmowe, za
każdą następną minutę naliczana będzie opłata
w wysokości 3 groszy.

O tym, jak dużą cieszy się popularnością, świadczą
dane z czerwca 2021 roku. Okazuje się, że zaledwie w 12 dni jastrzębianie pokonali na nich ponad
10 tysięcy kilometrów. Zajęło im to 1382 godziny.
W sumie rowery wypożyczane były 3804 razy.

Aby skorzystać z roweru miejskiego, niezbędne
jest zarejestrowanie się w systemie (za pomocą
aplikacji bądź strony internetowej) i wpłacenie
10 złotych początkowej opłaty (która w przypadku niewykorzystania jej na przejazdy, zostanie po zamknięciu systemu zwrócona). Najprostszym sposobem skorzystania z miejskiego
roweru jest zeskanowanie kodu QR. By pojechać
JASkółką, wcale nie trzeba mieć jednak smartfona – rower można wypożyczyć SMS-em lub
kontaktując się z całodobowym biurem obsługi
klienta: 88 77 66 833.

Przypomnijmy, że w tym sezonie w Jastrzębiu-Zdroju można wypożyczyć 84 rowery, które zdokowane są w 26 stacjach. Rowery tzw.
czwartej generacji, obsługiwane są, tak jak
poprzednio, przez konsorcjum Orange Polska
S.A. i Roovee S.A. Co ważne, seniorzy jeżdżą zupełnie za darmo (na podstawie bezpłatnie wyskorzystaj z roweru
miejskiego

tekst: Barbara Englender
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W naszym mieście funkcjonuje
około 120 rodzin zastępczych.
To wciąż za mało.

RODZICE ZASTĘPCZY
RATUJĄ ŚWIAT
Te rodziny wychowują około 190 dzieci. Niestety pomimo
względnie dużej ilości rodzin, w dalszym ciągu wiele dzieci znajduje się w kryzysie. Około 40 z nich przebywa w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych. – Robimy wszystko, aby dzieci
nie przebywały w zagrażających im warunkach. Na bieżąco je zabezpieczamy. Z tego powodu nasze rodziny mają większą, niż zalecana, liczbę podopiecznych. Dlatego pilnie potrzebujemy rodzin
zastępczych – mówi Małgorzata Małochleb, kierownik Działu
Pieczy Zastępczej w jastrzębskim OPS.

JAK W JASTRZĘBIU
WYPADŁY MATURY?
Tegoroczne egzaminy trwały od 4 do 21 maja. Mamy wyniki. To nie był łatwy rok, a szczególnie dał się we znaki
maturzystom. Skazani na naukę zdalną – przygotowania do jednego z ważniejszych egzaminów spędzili przed
monitorem komputera. Łącznie w jastrzębskich szkołach do egzaminu dojrzałości przystąpiło 522 uczniów.
– Pomimo trudnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19,
tegoroczni abiturienci naszych szkół ponadpodstawowych
przystąpili do egzaminu maturalnego w terminie głównym.
Pełne wyniki egzaminu dojrzałości, uwzględniające również
wyniki zdających w terminie dodatkowym – w czerwcu oraz
w terminie poprawkowym – w sierpniu, będą udostępnione 10 września – mówiła zastępca naczelnika Wydziału
Edukacji, Monika Dudacy.
Poniżej podajemy wyniki matur, które odbyły się w maju.
I Liceum Ogólnokształcące
przystąpiło: 120, zdało: 111 (93%)
II Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół nr 2)

Rodzina zastępcza to pomoc tymczasowa. Dziecko, które zostało zabezpieczone, docelowo powinno wrócić do rodziców
biologicznych (jeśli uporają się z kryzysem) lub otrzymać szansę na adopcję. Zanim to jednak nastąpi, lepiej, by dzieciństwo
spędzały w domowej atmosferze, wśród ludzi, którym na nich
zależy. Dlatego potrzeba więcej rodzin zastępczych.

przystąpiło: 39, zdało: 33 (85%)

– Zwracamy się do mieszkańców miasta z apelem o pomoc
potrzebującym dzieciom. To właśnie Państwo mogą sprawić,
że nasze jastrzębskie dzieci poczują się potrzebne, kochane
i widoczne – zachęca Klaudia Nietrzebka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

przystąpiło: 11, zdało: 11 (100%)

Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych często są sierotami
lub półsierotami, ofiarami przemocy i innych zaniedbań. Wbrew
powszechnej i błędnej opinii, to nie ubóstwo i bezrobocie są powodem ich zabezpieczania.
– Rodzice zastępczy to osoby ratujące świat. To jedno z najważniejszych społecznych zadań wobec dzieci. Trzeba jednak pamiętać, że
nie jest to praca na 8 godzin. To praca 24 godziny na dobę z dziećmi,
które przeżyły traumę, nie zaznały miłości i poczucia bezpieczeństwa. Przechodząc pod opiekę mamy czy taty zastępczego wymagają zintensyfikowanej pracy nad budowaniem zaufania, stabilnego bezpieczeństwa oraz prawidłowego przywiązania – podkreśla
Małgorzata Małochleb.

III Liceum Ogólnokształcące
przystąpiło: 98, zdało: 45 (46%)
IV Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół nr 6)
przystąpiło: 80, zdało: 76 (95%)
VI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
Technikum nr 1 (Zespół Szkół nr 2)
przystąpiło: 62, zdało: 51 (82%)
Technikum nr 2 (Zespół Szkół nr 5)
przystąpiło: 35, zdało: 25 (71%)
Technikum nr 4 (Zespół Szkół nr 6)
przystąpiło: 116, zdało: 111 (96%)
W ZSH, ZSZ, ZS9 matury nie odbywały się.
Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30%, W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.
Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego
egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Osoba,
która nie zdała więcej niż jednego obowiązkowego
egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.
tekst: Wiktoria Knesz

Kto może zostać rodziną zastępczą? Najważniejsze są predyspozycje, motywacja i stan zdrowia. Rodzice zastępczy muszą być
w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki psychologiczne, bytowe i mieszkaniowe. Nie mogą być pozbawieni władzy
rodzicielskiej ani ograniczeni w zdolnościach do czynności prawnych. Muszą mieć stałe źródło dochodu oraz ukończyć szkolenie
dla kandydatów. Nie jest konieczne, by byli małżeństwem.
– Chcemy podkreślić, że rodziny nie pozostają w tym zadaniu same,
bo my jako organizator pieczy zastępczej, oprócz świadczeń finansowych, oferujemy codzienne wsparcie wykwalifikowanych pracowników socjalnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz
konsultacje z psychologiem i porady prawne. Umożliwiamy również
skorzystanie z usług mediatora – dodaje Małgorzata Małochleb.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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fot. archiwum ZS 2

WYJĄTKOWY
JUBILEUSZ
JASTRZĘBIANKI
Apolonia Kolorz to kolejna osoba, która dołączyła do zacnego
grona 100-letnich mieszkańców Jastrzębia.
Jastrzębianka już jako nastolatka
pracowała w cegielni. W latach
jej młodości nie było łatwo, po
pracy zajmowała się jeszcze gospodarstwem. Jubilatka lubi spędzać czas w towarzystwie swojej
rodziny. Szczęśliwie doczekała
się 2 wnuków i 5 prawnuków. –
Prowadziłam bardzo spokojny tryb
życia. Kiedy ktoś był w potrzebie,
zawsze chętnie pomagałam. Często chodziłam do kościoła, lubiłam też jeździć na rowerze. Przede
wszystkim ciężko pracowałam,
takie były czasy – mówi jubilatka.
Solenizantce życzymy dużo
zdrowia. Niech każdy kolejny
dzień upływa w nieustającym
szczęściu i radości, a codzienność niech wypełniają same
szczęśliwe momenty.
tekst i fotografia: Wiktoria Knesz

„POWSTAŃCY TO WIARA,
NADZIEJA I CUD”
Grób podporucznika Józefa Hetmańskiego,
znajdujący się na cmentarzu przy Dębowej to
pierwszy grób powstańca śląskiego odznaczony
w ramach ogólnopolskiej akcji IPN-u.
– To pierwsza tabliczka. Inaugurujemy nią dzisiaj akcję oznaczania grobów powstańców.
Chcemy dzięki takim ceramicznym plakietkom zachować pamięć o powstańcach śląskich,
ocalić pamięć o ludziach, którzy pochodzą z naszych stron. Ich groby wciąż istnieją – chcemy
by nie zniknęły, lecz stały się swego rodzaju świadectwem, dokumentującym udział naszych
najbliższych w powstaniach – mówił dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego Instytutu
Pamięci Narodowej podczas uroczystości.
Podczas uroczystości na grobie Józefa Hetmańskiego złożono kwiaty i przyklejono dwie
ceramiczne odznaki: „Tobie, Polsko” (w ramach akcji „Powstańcy to wiara, nadzieja i cud”,
organizowanej przez Oddziałowe Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa w Katowicach) oraz „Grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski”. Pierwsza z nich ma
formę proporczyka, nawiązującego do sztandaru powstańczego, wykonanego na początku 1920 roku w Bytomiu. Podobne znajdą się na grobach pozostałych powstańców.
– Niezwykle się cieszę, że ta akcja rozpoczyna się właśnie w Jastrzębiu-Zdroju. Z tej ziemi
pochodzi wiele wspaniałych postaci, które wsławiły się czy to własnie podczas powstań śląskich, czy w czasie wojny, czy w 1980 roku, kiedy to w naszym mieście podpisywano Porozumienie Jastrzębskie – podkreślała prezydent Anna Hetman.
Jak podkreślał podczas uroczystości, Józef Hetmański to postać reprezentatywna dla
losów powstańców śląskich.
– Był mocno zaangażowany również w akcję plebiscytową, swoim życiorysem dokumentuje bardzo charakterystyczny los wielu powstańców, również w czasach II wojny światowej
i powojennych. Aktywność powstańców śląskich w ogromnej większości nie kończyła się na
samym udziale w powstaniu. To była niezwykle ciekawa grupa społeczna, która pozostawała
aktywna również w następnych latach – mówił dr Andrzej Sznajder, dyrektor katowickiego IPN-u podczas uroczystości.
Obecnie IPN pracuje nad oznaczeniem kolejnych 127 grobów, między innymi w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Pszczynie czy Warszawie.
tekst: Barbara Englender

POWSTAJE DZIENNY DOM POMOCY

W ramach realizacji projektu „Akademia Seniora” Ośrodek Pomocy
Społecznej wychodzi z nową inicjatywą wsparcia osób starszych
w naszym mieście. Głównym założeniem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób niesamodzielnych
w podeszłym wieku.

Dzienny Dom Pomocy, z którego będą mogli korzystać seniorzy
w trudnej sytuacji życiowej, mieści się przy ulicy Wrzosowej. To
miejsce, gdzie uczestnicy znajdą bezpieczną przestrzeń do osobistego rozwoju oraz opiekę.
– W codziennej pracy coraz częściej zauważamy, że właśnie ta grupa
mieszkańców wymaga od nas największego wsparcia. W Jastrzębiu-Zdroju mieszka wiele osób w wieku senioralnym, ich bliscy nie mogą
się nimi zajmować. Dzienny Dom Pomocy to również odpowiedź na
potrzeby osób starszych, które szukają miejsca, gdzie mogą aktywnie
spędzić czas w towarzystwie innych i brać udział w stałych codziennych zajęciach. Zapewnienie opieki dla seniorów to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi staje nasze miasto – podkreśla Monika Konieczny, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.
DDP będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach dosto-

sowanych do indywidualnych potrzeb uczestników oraz ich rodzin
– minimum 8 godzin dziennie. Oprócz opieki oferuje również zajęcia mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu, rozwijające
indywidualne umiejętności i zainteresowania uczestników, pomoc
psychologiczną, warsztaty prozdrowotne, zajęcia edukacyjne,
spotkania integracyjno-kulturalne i wiele innych.
DDP będzie dostosowany do potrzeb osób z niego korzystających.
Będzie posiadał 2 pokoje dziennego pobytu – do terapii grupowej
i rehabilitacji, w tym jadalnię, pokój do wypoczynku, pokój do terapii indywidualnej, aneks kuchenny oraz 2 łazienki.

Uczestnicy w przypadku braku możliwości dotarcia i powrotu
z DDP oraz ze względu na stan zdrowia, mogą korzystać ze zorganizowanego transportu. Ponadto, każda osoba będzie miała
zapewnione 2 posiłki w ciągu dnia.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w tej formie wsparcia
zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej znajdującym się przy ulicy Opolskiej tel. kontaktowy: 32 43 49 616 lub
32 43 49 617, e-mail: sekretariat@ops.jastrzebie.pl
tekst: Wiktoria Knesz
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NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
W UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
1 lipca weszły zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.
Najważniejsze z nich to:
• Zmniejsza się częstotliwość odbioru bioodpadów
w okresie zimowym (od listopada do końca marca).
• Zmniejsza się częstotliwość mycia pojemników dostarczanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• Zmieniają się harmonogramy na 2021 r. w związku
ze zmianą częstotliwości odbioru bioodpadów i mycia pojemników.
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony nie będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości. Właściciele nieruchomości zobowiązani
będą dostarczać tego typu odpady samodzielnie
do punktu GPZON lub pozostawiać w sklepie przy
zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju, lub
w punkcie serwisowym, gdy naprawa okaże się niemożliwa lub nieopłacalna.
• Wprowadza się limit na zużyte opony o szerokości
w przekroju poprzecznym równej lub większej niż 120
mm, przyjmowane w punkcie GPZON.

JASTRZĘBIE
SIĘ SPISUJE!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
rozpoczął się 1 kwietnia. Do tej pory wzięło w nim
udział 40% jastrzębian.
Na wypełnienie formularza spisowego mamy
czas do końca września. Najprostszą i najszybszą
metodą jest samospis internetowy. Od maja do
pracy przystąpili też rachmistrzowie spisowi. Mogą
zapukać do drzwi lub
dzwonić z numeru 22 828
88 88 lub 22 279 99 99.
Pamiętajcie, że nie można
odmówić rachmistrzowi
weź udział
w Narodowym Spisie
realizacji spisu.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Powszechnym

Stowarzyszenie „Aktywny Senior” zaprasza na
wyjazd do Jarosławca nad morze z 30 zabiegami:
27.08-10.09.2021 oraz na wycieczkę „Licheń i inne
sanktuaria” (25-27.09.2021).
Kontakt: 535 997179, 32 4712071

fot. Barbara Englender

GOSPODAROWANIE
ZIELENIĄ MUSI
BYĆ RACJONALNE
Obniżają temperaturę,
zapobiegają suszy. Wyższe
trawniki są koniecznością.
Osiem wyłonionych w przetargu firm zajmuje się koszeniem
jastrzębskich trawników. Na potrzeby letniego utrzymania
miasto zostało podzielone na 15 kwartałów, na których prace wykonywane są zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku polityką miasta w zakresie
działań proekologicznych.
Wykaszanie traw w mieście odbywa się cztery razy w sezonie od kwietnia do listopada. Pierwsze już za nami. Dotyczy to
trawników przy ulicach i chodnikach, oraz terenów rekreacyjnych takich jak skwery, place zabaw czy jary.
– Pozostałe tereny, o mniejszym natężeniu użytkowania, wykaszane są dwa razy w sezonie – mówi Robert Cichowicz, zastępca
prezydenta miasta. – W tym roku okres wegetacyjny przesunął
się o około trzy tygodnie, dlatego koszenie rozpoczęliśmy dopiero
10 maja. Tempo prac jest podyktowane panującymi warunkami
pogodowymi. Okresowe intensywne opady deszczu spowolniły
nieco wykaszanie – dodaje.
Warto zaznaczyć, że własną politykę w sprawie koszenia prowadzą spółdzielnie mieszkaniowe.
Dzięki rzadszemu koszeniu na miejskich trawnikach wyrastają rozmaite trawy i byliny. Stokrotki, mniszki lekarskie i firletki
cieszą nasze oczy właśnie dzięki przyjętemu systemowi. Gleba
nie wysycha bo wysoka trawa utrzymuje wilgoć. Aby zachować zieleń krótko skoszonego trawnika konieczne jest częste
podlewanie. Nieskoszony trawnik może być nawet 30 stopni
chłodniejszy od asfaltu. Im trawa wyższa, tym wydajniej obniża
temperaturę. Choć to rozwiązanie przynosi wiele korzyści, głosy
w sprawie koszenia są podzielone.
– Racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zielenią (oraz
wodą) na terenie miasta daje nadzieję na złagodzenie odczuwania
skutków trwających zmian klimatycznych. Nasze działania zapewniają bezpieczeństwo oraz normalne funkcjonowanie miasta i jego
mieszkańców – dodaje Robert Cichowicz.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy 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.
Nr księgi wieczystej

Powierzchnia użytkowa [m2]

Powierzchnia dodatkowa
[m2]

Adres

Przeznaczenie

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

Okres
najmu

Termin
opłat

Lp.

Obręb

Nr
działki

1.

JASTRZĘBIE MIASTO

3303
/56

GL1J/000009996/1

309,10

----------

Wrocławska
12

bez ograniczenia branży

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

2.

JASTRZĘBIE MIASTO

1531
/52

GL1J/00003140/4

35,70

----------

1 Maja 61

bez ograniczenia branży

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

3.

JASTRZĘBIE MIASTO

427/2
417
421

GL1J/00008905/0

12,70

----------

PPH A C-8

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

4.

JASTRZĘBIE MIASTO

427/2
417
421

GL1J/00008905/0

25,50

----------

PPH A C-9

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

5.

JASTRZĘBIE MIASTO

427/2
417
421

GL1J/00008905/0

23,80

----------

PPH A C-13

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

6.

JASTRZĘBIE MIASTO

427/2
417
421

GL1J/00008905/0

20,10

----------

PPH A S-04

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

7.

JASTRZĘBIE MIASTO

427/2
417
421

GL1J/00008905/0

32,40

----------

PPH A C-10

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

8.

JASTRZĘBIE MIASTO

427/2
417
421

GL1J/00008905/0

16,80

----------

PPH A C-1

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

9.

JASTRZĘBIE MIASTO

427/2
417
421

GL1J/00008905/0

27,50

----------

PPH A C-6

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

10. JASTRZĘBIE MIASTO

427/2
417
421

27,40

----------

PPH A S-2

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

11. JASTRZĘBIE MIASTO

427/2
417
421

49,00

----------

PPH A C-3

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

12. JASTRZĘBIE MIASTO

427/2
417
421

38,70

----------

PPH A B-1

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

13. JASTRZĘBIE MIASTO

427/2
417
421

20,00

----------

PPH A C-2

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

14. JASTRZĘBIE MIASTO

427/2
417
421

GL1J/00008905/0

12,50

----------

PPH A C-4

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

15. JASTRZĘBIE MIASTO

495/6
495/5

GL1J/00042873/6

3360,00

----------

Kaszubska 2

bez ograniczenia branży

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

16. JASTRZĘBIE MIASTO

458
/15

GL1J/00008905/0

150,00

----------

Północna

grunt

**

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

17. JASTRZĘBIE MIASTO

77/6

GL1J/00033395/5

102,15

----------

Harcerska 9

bez ograniczenia branży

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

18.

JASTRZĘBIE GÓRNE

553
/40

GL1J/00019900/5

500,00

----------

Pszczyńska
292

grunt

**

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

19.

MOSZCZENICA

3172
/86

GL1J/00033395/5

298,31

----------

K. Paryskiej
14

bez ograniczenia branży

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

20.

JASTRZĘBIE DOLNE

3303
/56

GL1J/00033395/5

22,50

----------

Piastów
8-10

bez ograniczenia branży

*

do 3
lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

GL1J/00008905/0

GL1J/00008905/0

GL1J/00008905/0

GL1J/00008905/0

do 10-tego
każdego
miesiąca
* Minimalne miesięczne stawki czynszu zostały ustalone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.613.2020 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.
21. JASTRZĘBIE MIASTO

115
/13

GL1J/00015629/3

102,15

----------

Jasna 1A

bez ograniczenia branży

*

do 3
lat

** 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 3
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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TAK KIBICOWALI
JASTRZĘBIANIE!
Około 5 tysięcy osób odwiedziło jastrzębską
strefę kibica podczas Euro 2020. Na OWN-ie
czekała na nich niezapomniana atmosfera, a także duży ekran o powierzchni 15 metrów kwadratowych. Na najpopularniejsze mecze, jak np.
Polska-Szwecja, na OWN przychodziło nawet po
500-600 widzów.

fot. Łukasz Parylak

– W mieście mistrzów nie mogło zabraknąć strefy kibica. Tym bardziej, że w naszej drużynie gra
jastrzębianin. Kibicujemy całej drużynie, a Kamilowi Glikowi w szczególności – mówiła prezydent
Anna Hetman przed pierwszym meczem polskiej reprezentacji.
– Strefa kibica w Jastrzębiu jest genialna, jest
w świetnym miejscu. Bardzo mi się podoba, że nawet w tym roku covidowym, możemy się tu spotykać, wspólnie oglądać mecze. Mam nadzieję, że gdy
będzie Mundial, też będziemy mieli tu strefę kibica –
mówi Michał, który na mecz finałowy EURO 2020
przyszedł, by kibicować włoskiej drużynie.

fot. Bogumiła Styrnol

Wybór OWN-u na miejsce strefy kibica dał możliwość uczestniczenia w tych wydarzeniach całym rodzinom. Podczas gdy rodzice będą oglądali mecze, dzieci korzystały z wodnego placu
zabaw. Na miejscu nie zabrakło też strefy gastronomicznej. W ramach strefy kibica jastrzębianie mogli zobaczyć wszystkie mecze Euro
2020. – Te tłumy na OWN-ie świadczą o tym, że
wszystkim nam potrzebne są takie spotkania –
podsumowuje Anna Hetman.
tekst: Barbara Englender

WSIĄDŹ NA ROWER I ZDOBĄDŹ KOSZULKĘ!
Poza medalami na uczestników
wyzwania czekają koszulki.
Wyzwanie „Rower jest wielce OK” trwa w najlepsze. Od marca do
początku kalendarzowej zimy jego uczestnicy mają czas na przejechanie łącznie 3333 kilometrów. Tyle wynosi suma wszystkich
granic Polski. Jednak nie trzeba pokonywać całego dystansu. Wystarczy długość jednej granicy.
– W wyzwaniu jest podstawowa zasada: aby je zaliczyć, trzeba pokonać minimalny dystans. To 543 kilometry, czyli długość granicy polsko-słowackiej – tłumaczy Agnieszka Badach z MOSiR-u.
To osiągniecie uprawnia zawodnika do otrzymania medalu.
– W wyzwaniu bierze udział ponad 300 osób, w tym 39 z naszego
miasta. Chcemy dodatkowo nagrodzić jastrzębian. Dla tych, którzy
będą uprawnieni do otrzymania medalu, mamy miejskie koszulki rowerowe – dodaje Agnieszka Badach.

fot. archiwum MOSiR

Koszulki będą wydawane do wyczerpania zapasów. Jeden uczestnik może otrzymać jedną koszulkę. W sprawie odbioru nagród
prosimy dzwonić pod numer 504 239 040. Aby przyłączyć się do
wyzwania zeskanuj kod QR.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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przyłącz się
do wyzwania „Rower
jest wielce OK”

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
w godz. 15.30 – 17.00 w pokoju Nr 303A, III piętro Urzędu Miasta
w II półroczu 2021r.

fot. Łukasz Parylak

POWOŁANI
DO KADRY

Siedmiu zawodników JKH GKS Jastrzębie
znalazło się w gronie graczy powołanych do reprezentacji Polski na lipcowe
zgrupowanie Kadry Narodowej Seniorów
w Bytomiu. Zgrupowanie jest jednym
z ostatnich elementów przygotowań do
bratysławskiego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie.
Selekcjoner Robert Kalaber postanowił
powołać do reprezentacji bramkarza Michała Kielera, obrońców Mateusza Bryka,
Kamila Górnego, Marcina Horzelskiego,
Jauhenija Kameneua i Arkadiusza Kostka
oraz napastnika Macieja Urbanowicza.
Ponadto w gronie powołanych znaleźli się
wychowankowie JKH GKS Jastrzębie Dominik Paś i Kamil Wałęga, którzy aktualnie przebywają na testach w klubach zagranicznych. Z kolei na liście rezerwowych
jest następny z naszych wychowanków
Kamil Wróbel (aktualnie GKS Tychy).
Kadra Narodowa Seniorów przebywać
będzie na zgrupowaniu w Bytomiu
w dniach 19-24 lipca.

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja w Radzie

Termin dyżuru

1.

Urszula Sobik

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego i Samorządu Terytorialnego

1.07.2021r.

2.

Janusz Toborowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji

8.07.2021r.

3.

Michał Urgoł

Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki
Gospodarczej i Bezrobocia

15.07.2021r.

4.

Stefan Woźniak

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej

22.07.2021r.

5.

Małgorzata
Filipowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Skarbu

29.07.2021

6.

Franciszek Franek

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki
Przestrzennej

5.08.2021r.

7.

Angelika GarusKopertowska

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji

12.08.2021r.

8.

Łukasz Kasza

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

19.08.2021r.

9.

Szymon Klimczak

Przewodniczący Komisji Budżetu i Skarbu

26.08.2021r.

10.

Mirosław Kolb

Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki

2.09.2021r.

11.

Józef Kubera

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki
Komunalnej

9.09.2021r.

12.

Bernadeta Magiera

Przewodnicząca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

16.09.2021r.

13.

Wojciech Marcol

Zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki

23.09.2021r.

14.

Tadeusz Markiewicz

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Samorządu Terytorialnego

7.10.2021r.

15.

Andrzej Matusiak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

14.10.2021r.

Grzegorz Mosoń

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki
Społecznej

21.10.2021r.

17.

Janusz Ogiegło

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej

4.11.2021r.

18.

Jarosław Potępa

Przewodniczący Komisji Edukacji

18.11.2021r.

19.

Tadeusz Sławik

Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej
i Bezrobocia

2.12.2021r.

20.

Urszula Sobik

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa
Publicznego i Samorządu Terytorialnego

9.12.2021r.

21.

Janusz Toborowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji Edukacji

23.12.2021r.

Michał Urgoł

Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki
Gospodarczej i Bezrobocia

30.12.2021r.

16.

22.

HARMONOGRAM DYŻURÓW PREZYDIUM RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

źródło: jkh.pl

GKS Z NOWYM
SZKOLENIOWCEM!

Nowym trenerem piłkarzy GKS-u Jastrzębie został Jacek Trzeciak.
W poprzednim sezonie Jacek Trzeciak
prowadził drugoligową Olimpię Elbląg.
Zespół z Elbląga objął, gdy ten zajmował 18. miejsce w tabeli eWinner II ligi,
a sezon zakończył na miejscu 16., dającym utrzymanie na trzecim szczeblu
rozgrywkowym. Olimpia pod wodzą
trenera Trzeciaka wygrała 8 spotkań, 7
zremisowała i poniosła 11 porażek przy
bilansie bramkowym 30-35 i średniej
punktów 1,19 na mecz.
W poprzednich latach Jacek Trzeciak
był także pierwszym trenerem Olimpii
Grudziądz, ROW-u Rybnik oraz Polonii
Bytom, którą prowadził trzykrotnie: w I,
II i III lidze, a w sezonie 2014/2015 wywalczył awans do II ligi. Pracował także
jako asystent trenerów Dariusza Fornalaka, Jurija Szatałowa, Roberta Góralczyka, Piotra Pierścionka i Jana Urbana.

w godz. 15.30 – 17.00 w pokoju Nr 127 A, I piętro Urzędu Miasta
w II półroczu 2021r.
Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja w Radzie

1.

Iwona Rosińska

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Termin dyżuru
1.07.2021r.

2.

Piotr Szereda

Przewodniczący Rady Miasta

8.07.2021r.

3.

Alina Chojecka

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

15.07.2021r.

4.

Ryszard Piechoczek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

22.07.2021r.
29.07.2021r.

5.

Iwona Rosińska

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

6.

Piotr Szereda

Przewodniczący Rady Miasta

5.08.2021r.

7.

Alina Chojecka

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

12.08.2021r.

8.

Ryszard Piechoczek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

19.08.2021r.

9.

Iwona Rosińska

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

26.08.2021r.

10.

Piotr Szereda

Przewodniczący Rady Miasta

2.09.2021r.

11.

Alina Chojecka

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

9.09.2021r.

12.

Ryszard Piechoczek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

16.09.2021r.

13.

Iwona Rosińska

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

23.09.2021r.

14.

Piotr Szereda

Przewodniczący Rady Miasta

7.10.2021r.

15.

Alina Chojecka

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

14.10.2021r.
21.10.2021r.

16.

Ryszard Piechoczek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

17.

Iwona Rosińska

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

4.11.2021r.

18.

Piotr Szereda

Przewodniczący Rady Miasta

18.11.2021r.

19.

Alina Chojecka

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

2.12.2021r.

20.

Ryszard Piechoczek

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

9.12.2021r.

21.

Iwona Rosińska

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

23.12.2021r.

22.

Piotr Szereda

Przewodniczący Rady Miasta

30.12.2021r.

źródło: gksjastrzebie.com
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