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41 lat temu podpisano
Porozumienie Jastrzębskie.

POSTAWILIŚMY
„KROPKĘ NAD I”
SPOŁECZNYCH PRZEMIAN

Drodzy jastrzębianie,
przed nami nowy rok szkolny. Mam nadzieję, że koronawirus nie
pokrzyżuje planów i jastrzębskie dzieci będą mogły normalnie
wrócić do szkół. Bez względu na sytuację pandemiczną życzę
zarówno nauczycielom, jak i uczniom, by był to rok odkrywania
nowych możliwości i szans.
A skoro o nowych możliwościach mowa, zapraszam serdecznie
do śledzenia informacji dotyczących miejskich inwestycji. W tym
numerze „Jastrzębia” pokazujemy, jak postępuje budowa nowego bloku TBS Daszek. Możecie również zobaczyć, na jakim etapie
jest budowa wiaduktu i ronda turbinowego przy alei Piłsudskiego, gdzie powstaną nowe parkingi, a także jakie znalezisko odkryli budowlańcy, pracujący przy przebudowie ul. Armii Krajowej
i ronda na ulicy Ranoszka.
W momencie, gdy będą Państwo trzymać w rękach najnowsze
wydanie „Jastrzębia”, prawdopodobnie poznamy już wynik konkursu „Marka Śląskie”. W tegorocznej edycji nominowane są dwie
jastrzębskie marki: Żelazny Szlak Rowerowy i JKH GKS Jastrzębie. Bez względu na decyzję, jaką finalnie podejmie kapituła tego
konkursu, jestem nich ogromnie dumna. Serdecznie zachęcam
zarówno do jesiennych wycieczek Żelaznym Szlakiem Rowerowym, jak i śledzenia zmagań naszych hokeistów, startujących
w Hokejowej Lidze Mistrzów. A także do uczestnictwa w miejskich wydarzeniach, o których możecie przeczytać w gazecie.

Działanie związków zawodowych, wolne soboty i niedziele czy
zaliczenie pylicy do chorób zawodowych – to, co dziś jest dla nas
oczywiste, nie byłoby możliwe, gdyby nie upór i odwaga jastrzębskich górników. Po Gdańsku i Szczecinie to właśnie Jastrzębie-Zdrój, a dokładnie kopalnia „Manifest Lipcowy” (dzisiejsza
„Zofiówka”), stała się najważniejszym aktorem na scenie historycznych przemian. Nie powstrzymał ich nawet stan wojenny.
Strajk w Jastrzębiu Zdroju rozpoczął się w nocy z 27 na 28
sierpnia 1980. Ceny żywności rosły równie szybko jak niepokoje
społeczne, a jastrzębscy górnicy bacznie przyglądali się wydarzeniom na wybrzeżu. Kłótnia z dyrektorem kopalni poskutkowała powołaniem Komitetu Strajkowego, na którego czele stanął Stefan Pałka. Do protestów przyłączyli się górnicy z kopalni
„Borynia”.
Już następnego dnia w Jastrzębiu pojawiła się delegacja rządowa. Rozmowy nie przyniosły rezultatu, a do protestów przyłączały się kolejne zakłady pracy. Powstał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Komunistyczne władze okazały się bezradne
wobec determinacji jastrzębskich górników. 3 września, po wielogodzinnych negocjacjach, podpisano Porozumienie Jastrzębskie, które stało się „kropką nad i” Porozumień Sierpniowych.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Dziękuję również serdecznie wszystkim tym, którzy oddali swój
głos w Jastrzębskim Budżecie Obywatelskim. To dzięki Waszemu
zaangażowaniu, mierzonego rekordową liczbą głosów, wybrane
zostały inwestycje najbardziej interesujące mieszkańców naszego miasta. Dzięki temu możemy zmieniać je razem.

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. Stanisław Sputo

Straż Miejska
tel. alarmowy: 986
zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290
e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl
Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
bud. B, IV piętro, pokój 406
tel. 32 47 85 351
e-mail: prk@um.jastrzebie.pl
Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych:
facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/
youtube.com/MiastoJastrzebie
twitter.com/JastrzebieZdr
instagram.com/mojejastrzebie/
snapchat @Jastrzebiezdroj
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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Z DWIEMA NOMINACJAMI
DO NAGRODY „MARKA ŚLĄSKIE”!
Szansę na nagrodę ma klub JKH GKS Jastrzębie i Żelazny Szlak Rowerowy.
Jastrzębie-Zdrój w tegorocznej, dwunastej, edycji konkursu „Marka Śląskie” zostało docenione dwukrotnie. Decyzją kapituły konkursowej w kategorii Turystyka i Rekreacja nominowany został
Żelazny Szlak Rowerowy, zaś w kategorii Sport – Jastrzębski Klub
Hokejowy GKS Jastrzębie.
– Bardzo cieszą nas te nominacje. To prawdziwe wyróżnienie. Klub
JKH zdobył w tym roku Puchar Polski, Superpuchar oraz najważniejsze
trofeum, pierwsze w historii klubu mistrzostwo kraju. Z kolei Żelazny
Szlak Rowerowy jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych szlaków
w Polsce oraz na pograniczu polsko-czeskim, a liczba jego użytkowników bije kolejne rekordy popularności. Trzymam kciuki i kibicuję, by
udało nam się zdobyć obie nagrody. Gratuluję też innym nominowanym – mówi prezydent Anna Hetman.
„Żelazny” konkuruje między innymi z Nitowaną Wieżą Ciśnień
w Będzinie-Grodźcu, Zamkiem Piastowskim w Raciborzu, Mariną
Gliwice czy Rodzinnym Parkiem Rozrywki „Trzy Wzgórza” w Wodzisławiu Śląskim. Z kolei w kategorii „Sport” nasi hokeiści zmierzą się z Klubem Sportów Azjatyckich ATEMI i Beskidzkim Klubem
Tenisowym Advantage z Bielska-Białej.

fot. Łukasz Parylak

„Marka – Śląskie” to prestiżowa nagroda i podziękowanie za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego i tworzenia rozpoznawalnej marki Śląska.
Nagrody przyznawane są w trzynastu kategoriach: gospodarka,
nauka, kultura, dziedzictwo kulturowe regionu, sport, turystyka
i rekreacja, produkt, usługa, zdrowie, organizacje pozarządowe,
społeczna odpowiedzialność biznesu, media i osobowość roku.
Kapituła Konkursu obraduje pod przewodnictwem Marszałka
Województwa Śląskiego. Składa się ona z 5 członków stałych
oraz 6 powoływanych kadencyjnie. Członków stałych Kapituły –
reprezentujących Marszałka Województwa Śląskiego, Regionalną
Izbę Przemysłowo-Handlową w Gliwicach, TVP Katowice, Radio
Katowice i Dziennik Zachodni – powołuje i odwołuje Marszałek
Województwa Śląskiego.
Wyniki konkursu poznamy 4 września 2021 roku podczas XXVII
Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

fot. Łukasz Parylak

W SEJMIE O TRANSFORMACJI
Samorządowcy nie ustają w staraniach
o sprawiedliwe rozdysponowanie środków przeznaczonych na transformację terenów górniczych.
Prezydent Anna Hetman, wraz z samorządowcami z regionu, uczestniczyła w posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. sprawiedliwej transformacji. Było to kolejne
z wielu spotkań zwołanych w ostatnim
czasie w związku z trudną sytuacją gmin
górniczych. Możliwość pozyskania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji stoi bowiem pod znakiem zapytania.
– W ostatnim czasie docierają niepokojące
informacje z Komisji Europejskiej o wstrzymaniu możliwości skorzystania ze środków
Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w całym regionie, na terenie którego
zostanie wydana nowa koncesja na wydoby-

cie, bądź zostanie uruchomiony nowy zakład
wydobywczy. Informacja głęboko niepokoi
samorządy gmin górniczych. Nie mają one
wpływu ani na podmioty prawne ubiegające
się koncesję na wydobywanie węgla, ani na
jej przyznawanie. Kwestia ta leży w gestii Ministerstwa Klimatu i Środowiska – czytamy
w dezyderacie Komisji ds Unii Europejskiej.
Tymczasem środki z Funduszu na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji to ogromna
szansa dla wielu gmin regionu, w tym Jastrzębia-Zdroju. Jak podkreślała tygodniu
Anna Hetman, nie możemy sobie pozwolić na ich utratę. – Dla wielu gmin pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
to być albo nie być. Dla innych – szansa na
rozwój, która nie może zostać zaprzepaszczona. Dlatego też samorządy są zdesperowane. Musimy rozmawiać z każdym, kto

może nam pomóc w pozyskaniu tych środków – mówiła prezydent Anna Hetman,
przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia
Gmin Górniczych w Polsce.
Samorządowcy z polskich gmin górniczych
zapewniają, że to nie koniec starań o sprawiedliwą transformację regionu.
tekst: Barbara Englender
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Wiemy już, jakie projekty będą
realizowane w 2022 roku
fot. Łukasz Parylak

Jarosław Piechaczek przejął kierowanie
Wydziałem Infrastruktury Komunalnej
i Inwestycji w jastrzębskim magistracie.
Wieloletnia naczelnik wydziału – Maria
Pilarska przeszła na emeryturę.

NOWY CZŁOWIEK
OD INWESTYCJI

Maria Pilarska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych urzędniczek jastrzębskiego magistratu. Była związana z tą instytucją od 2 listopada 1990 roku.
– Prezydent Czyż podczas naszej pierwszej rozmowy zapytał mnie dlaczego
chcę tu pracować. Odpowiedź wydawała się aż nader oczywista: bo pochodzę z tego miasta. Moja rodzina związana jest z tą ziemią od dziada pradziada. Pracowałam, bo kocham to miasto – wspomina Maria Pilarska.
Z urzędem miasta związana była od ponad 30 lat. – Gdy zaczynałam pracę
uczyliśmy się wszyscy przepisów ustawy o samorządzie gminnym jak elementarza. Dopiero co powstały samorządy, dające nam nadzieję, że gdy zaczniemy „samorządzić”, będziemy pozytywnie zmieniać miasto. Początki były
trudne. Po pierwszej euforii przyszły problemy. Począwszy od zamkniętego
składowiska w Gogołowej. W zaledwie dwa dni miasto tonęło w śmieciach.
Drogi nie służyły do jazdy, a do tego, by płynęła nimi woda. Rumuńskie rury
kanalizacyjne były cienkie jak papier. Zaczęła się walka o wymianę kanalizacji
i dostarczenie wody tzw. drugiej strefy, gdzie mieszkańcy tylko w nocy mogli
sobie jej nałapać. Do tego doszła reforma dróg. Od wojewody przejmowaliśmy
wszystkie drogi. Każda miała dziurę na dziurze – wspomina.
Jako naczelnik odpowiadała za realizację wielu inwestycji, w tym tych
sztandarowych: budowę lodowiska, hali widowiskowo-sportowej, Drogi Głównej Południowej, aż po rewitalizację budynków historycznych
w Zdroju, czy rewitalizację OWN-u. I tak można wymieniać długo. – Proszę Państwa, miałam przyjemność w tym uczestniczyć. Miałam przyjemność pracować dla prezydentów Czyża, Ogiegły, Janeckiego i pani prezydent
Hetman, a także współpracować z radnymi ośmiu kadencji. Dziękuję za te
lata pracy i zaufanie, którym zostałam obdarzona. Czuję się dumna, że mogłam w tym wszystkim uczestniczyć – podsumowała Maria Pilarska.
Od 1 sierpnia br. naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji jest Jarosław Piechaczek. Z samorządem związany jest od prawie 13 lat. Od ponad sześciu pełnił funkcję zastępcy naczelnika.
tekst: Izabela Grela
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TEN BUDŻET
OBYWATELSKI
JEST REKORDOWY!
Rekordowa liczba pomysłów, głosów i pieniędzy – tak
jednym zdaniem można opisać tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego. Aż 104 wnioski z projektami
na inwestycje złożyli w tym roku jastrzębianie. To o 30
więcej niż rok temu. W głosowaniu wzięło udział 9481
osób. – Ilość oddanych głosów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania – przyznaje Barbara Więckowska, naczelniczka Wydziału Dialogu Społecznego. Ta liczba
robi wrażenie. W ubiegłorocznym głosowaniu wzięło
bowiem udział 1500 osób. Rekordowa jest też kwota.
Na zadania realizowane w 2022 roku miasto przeznaczy
2 437 496,00 złotych.
W tym roku po raz pierwszy kwota budżetu podzielona jest na zadania ogólnomiejskie i osiedlowe/sołeckie.
– Zadanie ogólnomiejskie może być realizowane w każdym
z sołectw i osiedli pod warunkiem, że będzie miało charakter ogólnodostępny – tłumaczyła mieszkańcom prezydent Anna Hetman.
Trampoliny ziemne, plac rekreacyjny, rozbudowa placu
zabaw w Parku Zdrojowym czy Małpi Gaj to tylko niektóre z projektów osiedlowych/sołeckich. Będzie ich 29.
Spośród 15 zadań ogólnomiejskich największą liczbę
głosów zdobył projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP18. Szacunkowa kwota zadania wynosi
520.000,00 zł.
– Ogromnie cieszy nas zaangażowanie jastrzębian w proces współdecydowania o mieście w ramach Jastrzębskiego
Budżetu Obywatelskiego. Dziękujemy wszystkim składającym projekty zadań jak i tym, którzy zagłosowali na wybrane propozycje – dodaje Barbara Więckowska.
Jastrzębianie współdecydują o inwestycjach w mieście
w ramach budżetu obywatelskiego od 2015 roku.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Szczegółowe zestawienie realizowanych
projektów znajdziesz na stronach 14-15.

SZCZEPIMY SIĘ!
40 111 jastrzębian i jastrzębianek jest w pełni zaszczepionych, liczba ta wzrosła o ponad 10 tysięcy od ostatniego wydania gazety.

fot. Barbara Englender

SKWER W CENTRUM
MIASTA OTRZYMA
NOWĄ NAZWĘ

Nadal najniższą liczbę osób zaszczepionych (2 019) stanowią
nastolatki w wieku od 12 do 19 lat. Osoby w wieku od 40 do 59
lat to największa liczba zaszczepionych (13 925). Prawdopodobieństwo kolejnej fali zakażeń koronawirusem jest wysokie, zatem dbajmy o zdrowie swoje i bliskich. Szczególnie do zaszczepienia się zachęcamy seniorów powyżej 60. roku życia, bo to oni
są najbardziej narażeni na zachorowanie.
Punkt Szczepień Powszechnych na Hali Widowiskowo-Sportowej działał do końca sierpnia. Od września przenosi się na
Dworzec Autobusowy przy ulicy Sybiraków 2 (tel.533 320 500;
533 320 007). Zaś punkt szczepień dotychczas działający w Hali
Dworca przeniesiony zostanie do Galerii Handlowej Zdrój (tel.
730 555 972).
tekst: Wiktoria Knesz

Skwer Honorowych Dawców Krwi to nowa nazwa placu przy
skrzyżowaniu alei Piłsudskiego i ulicy Solidarności. Mowa o obszarze przed piekarnią „Kłos”.
Pomysł, by uznać zasługi honorowych krwiodawców zaznaczając ich obecność w przestrzeni publicznej wyszedł od Rady
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz
Oddziału Rejonowego PCK.
– To miejsce w samym centrum miasta, codziennie przechodzi tamtędy wiele osób. Jastrzębie docenia i promuje krwiodawstwo. Chcemy
nie tylko uhonorować i docenić krwiodawców, ale też popularyzować
samą ideę, zachęcić innych, by, jeśli jeszcze tego nie robią, zaczęli oddawać krew. Zależy nam na tym, by nie zabrakło jej nikomu – mówi
Andrzej Kinasiewicz, przewodniczący Rejonowej Rady Honorowych Dawców Krwii przy Oddziale Rejonowym PCK.
Propozycję przyjął Zespół ds. Nazewnictwa Ulic i Numeracji Porządkowej Budynków. Nazwa została już nadana. Już niebawem
na skwerze stanie tabliczka.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

fot. Barbara Englender

PONAD 365 TYSIĘCY
DLA JASTRZĘBSKICH SOŁECTW
Ponad 365 tysięcy złotych jest do rozdysponowania w sołectwach należących do naszego miasta. Pieniądze zostaną
przeznaczone na konkretne zadania, a wszystko to w ramach
Funduszu Sołeckiego.
Fundusz Sołecki to pula środków zabezpieczona w budżecie
gminy dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących
poprawie warunków życia mieszkańców.
Aby otrzymać pieniądze, sołectwo musi zwołać zebranie
wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego. Wniosek może być
uchwalony z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. We wniosku
należy wskazać, co mieszkańcy chcą zrobić (wraz z uzasadnieniem słuszności podjętych działań) oraz podać przewidywany koszt tych prac. Należy pamiętać, aby koszty nie były
wyższe niż te, które zostały określone dla danego sołectwa.

Przyznane kwoty dla poszczególnych sołectw:
• Sołectwo Borynia 60 856,10 zł
• Sołectwo Bzie 60 856,10 zł
• Sołectwo Moszczenica 60 856,10 zł
• Sołectwo Ruptawa-Cisówka 60 856,10 zł
• Sołectwo Skrzeczkowice 60 734,39 zł
• Sołectwo Szeroka 60 856,10 zł
Każde sołectwo może złożyć jeden wniosek. Nie oznacza to
jednak, że w ramach Funduszu Sołeckiego realizowane jest
tylko jedno zadanie. W formularzu może być wyszczególnionych kilka przedsięwzięć – ważne, aby służyły one poprawie
życia mieszkańców.
Szczegółowe informacje oraz formularz do wypełnienia
wniosku dostępne są na stronie www.jastrzebie.pl w zakładce Dla mieszkańca/Fundusz Sołecki.
tekst: Wiktoria Knesz
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Przy budowie ronda budowlańcy natknęli
się na kostkę granitową wykorzystaną
przed wojną do budowy dróg.
fot. Izabela Grela

DWA NOWE
PARKINGI NA
WIELKOPOLSKIEJ
W miejscu starego, dawno temu
wyłączonego z użytkowania boiska
przy Szkole Podstawowej nr 9, aktualnie trwają roboty budowlane przy
pierwszym z dwóch zaprojektowanych parkingów.
– Uczniowie szkoły przy Wielkopolskiej mają do dyspozycji boisko
wielofunkcyjne poliuretanowe. Stąd
decyzja, by w tym miejscu wybudować parking, tak potrzebny zarówno szkole, jak i mieszkańcom tamtejszego osiedla – mówi Roman
Foksowicz, zastępca prezydenta
Jastrzębia-Zdroju.
Budowany parking zaprojektowany jest na 20 miejsc postojowych
o nawierzchni z kostki z tak zwaną
hydrofugą, nazywanej też kostką ekologiczną. Obok podstawowej funkcji tworzenia nośnej powierzchni brukowej, umożliwia ona
odprowadzenie wód opadowych
bezpośrednio do podłoża, poprzez
szerokie spoiny zarośnięte trawą
lub wypełnione grysem. Parking
zostanie także oświetlony – zaplanowano tam budowę trzech lamp.
Zgodnie z umową, termin zakończenia prac mija 28 września b.r.
Koszt robót wyniósł 170 619,37 zł.
Prace przy drugim z planowanych
parkingów zostaną rozpoczęte po rozstrzygnięciu przetargu
i wyłonieniu wykonawcy robót,
prawdopodobnie we wrześniu
b.r. Drugi z parkingów będzie miał
tekże 20 miejsc postojowych,
w tym dwa dla osób niepełnosprawnych i zostanie wykonany
również z kostki z tzw. hydrofugą
oraz oświetlony 3 lampami.
Oba parkingi powstają przy Wielkopolskiej, ponieważ właśnie
w tym miejscu znajduje najwięcej bloków wielomieszkaniowych,
a tamtejsi mieszkańcy wielokrotnie sugerowali, że brakuje tu
miejsc postojowych.
tekst: Izabela Grela
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CIEKAWE ZNALEZISKO
NA ARMII KRAJOWEJ

Trwa przebudowa skrzyżowania Ranoszka z Armii Krajowej. Była konieczna z wielu powodów. Najważniejszym oczywiście jest bezpieczeństwo – w tym miejscu krzyżuje się
aż 6 wlotów dróg. Często dochodziło tam do wypadków i kolizji. Ma ono także nietypowy
układ, a poprzez budowanie skrzyżowania wlotowego, zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi. Kolejnym powodem jest także brak dojazdu do osiedla
Złote Łany.
Już na pierwszym etapie prac wykonawca natknął się na kostkę granitową wykorzystaną przed wojną do budowy dróg. – Pod warstwą asfaltu odkryliśmy wspomnianą kostkę.
Z naszych informacji wynika, że w Jastrzębiu właśnie z niej budowano drogi przed wojną. Najprawdopodobniej w wielu jeszcze innych miejscach występuje. Niemniej jednak zdecydowaliśmy się zabezpieczyć kostkę z uwagi na jej wartość historyczną. Wykorzystamy ją w innym
miejscu, eksponując jej walory, o czym z pewnością poinformujemy mieszkańców – tłumaczy
Jarosław Piechaczek, naczelnik wydziału inwestycji i infrastruktury komunalnej.
W związku z tym znaleziskiem, wykonawca będzie dwukrotnie korytował drogę. W pierwszej kolejności zbierze kostkę, a następnie wyżłobi ślad drogi pod właściwą podbudowę.
Zakończenie budowy ronda zaplanowane jest na koniec maja 2022 roku. Przebudowa
skrzyżowania będzie odbywała się etapami, by droga prowadząca z Mszany do Gołkowic pozostała przejezdna.
W wyniku prac budowlanych dotychczasowe 6-wlotowe skrzyżowanie zostanie zbudowane 4-wlotowym rondem. Duże zmiany czekają również ulicę Wiejską – zyska ona
nowy przebieg od ulicy Ranoszka do Kolejowej, a przebudowie ulegną dwa skrzyżowania: z Wyszyńskiego i z Kolejową.
W ramach prac wykonane zostaną również chodniki, oświetlenie oraz odwodnienie,
a także dwie zatoki autobusowe na ulicy Armii Krajowej.
W połowie sierpnia zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu. Ulica Armii Krajowej na odcinku od ulicy Ranoszka do mostu nad rzeką Szotkówką została całkowicie
zamknięta. Objazd prowadzi ulicami: Ranoszka, Wyzwolenia i Kasztanową. Wraz z kolejnymi etapami budowy zmieniała się będzie organizacja ruchu o czym na bieżąco będziemy informowali.
Przypomnijmy, inwestycja ta otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto otrzymało na ten cel 6 milionów złotych.
tekst i fotografia: Izabela Grela

Na jakim etapie jest budowa ronda i wiaduktu na alejach?

WSZYSTKO ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Wykonawca inwestycji jest na etapie wykonywania podpory obiektu oraz ścian oporowych z gruntu zbrojącego. – Trwają prace
związane ze zbrojeniem oczepów podporowych oraz montażem łożysk mostowych elastomerowych. Kontynuowane są także prace
związane z budową murów i budową nasypu
z gruntu zbrojonego – wyjaśnia Jarosław Piechaczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury
Komunalnej i Inwestycji.
W przypadku ronda wykonano już nawierzchnie na odcinku ul. Północnej oraz na
Al. Piłsudskiego od strony ul. Krakowskiej
w kierunku ul. Pszczyńskiej, a także ciągi
pieszo-rowerowe wzdłuż ulic Północnej
i Al. Piłsudskiego. Wybudowano również
oświetlenie w rejonie wykonanych ciągów
pieszo-rowerowych.
– Obecnie na ukończeniu są prace związane
z przebudową wodociągu fi 400mm w rejonie
tarczy ronda. Zakończono prace przy przebudowie ciepłociągu pod ulicą Graniczną i budowie
kanalizacji deszczowej w rejonie ronda. Trwają
prace brukarskie na Al. Piłsudskiego, Granicznej.
– wyjaśnia naczelnik.
A to oznacza, że prace prowadzone są
zgodnie z harmonogramem. Jednocześnie
prowadzone są prace związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie drogi.
Przypomnijmy, że na Piłsudskiego zaprojektowano rondo turbinowe. Wokół wyspy
zbudowany będzie pierścień o szerokości od
1,0 m do 5,5 m. Nawierzchnia pierścienia wykonana będzie z kostki granitowej. Na wlocie
ul. Granicznej i ul. Północnej zaprojektowano
dodatkowe pasy do prawoskrętu. Na wszystkich wlotach zostały wyznaczone przejścia
dla pieszych i przejazdy rowerowe oraz zapewniony układ komunikacyjny dla pieszych
i rowerzystów w postaci chodników i ścieżek
rowerowych odsuniętych od krawędzi jezdni. Budowa jest dofinansowana ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej
Fundusz Dróg Samorządowych) oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
tekst: Izabela Grela

DO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO
NOWYM ASFALTEM

224,45 metrów bieżących nowej asfaltowej nawierzchni (wraz z podbudową) wykonano na ulicy Żwirki i Wigury. Dzięki temu drogę wiodącą do przejścia granicznego z Czechami można przejechać już w całości po wyremontowanej nawierzchni.
Podczas remontu wykonano również pobocza obustronne z frezu o szerokości
0,3 m, zjazdy do posesji i zatokę do zawracania przy granicy. Wartość zadania
wyniosła 153 656,98 zł brutto. Zadanie zrealizowano z Jastrzębskiego Budżetu
Obywatelskiego.
tekst i fotografia: Barbara Englender

Jastrząb | WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2021

7

Na elewacji jednego z bloków przy ulicy Krakowskiej już niebawem
pojawi się nowy mural. Będzie wykonany farbą antysmogową,
która oczyszcza powietrze.

TO BĘDZIE PIERWSZY TAKI MURAL!

Projekt wybrali jastrzębianie. Po
zapoznaniu się z ponad setką prac
konkursowych komisja wyselekcjonowała trzy. Ostateczna decyzja
należała do mieszkańców. Najwięcej głosów oddali na grafikę Izabeli
Szulc. Jej praca zdobyła łącznie 196
głosów i to właśnie ona, po wymaganych poprawkach, ozdobi wkrótce
blok. – Korekta kolorystyczna projektu
była konieczna ze względu na konieczność dostosowania go do palety producenta farby antysmogowej – wyjaśnia
Justyna Jeleń z Wydziału Ochrony
Środowiska.
Autorka mieszka w Chybach, ma 31
lat i choć w jej projekcie znajdują się
elementy jastrzębskiej architektury,
ona sama nigdy nie była w naszym
mieście.
– Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości odwiedzę miasto, szczególnie
chciałabym zobaczyć Park Zdrojowy
– mówi. – Wiedzę na temat zabytków i atrakcji turystycznych czerpałam w dużej mierze z oficjalnej strony
miasta. W zawartych tam zakładkach
w sposób wyczerpujący zostały opisane miejsca, które starałam się odwzorować w projekcie. To między innymi
muszla koncertowa z urokliwego Parku
Zdrojowego, czy Kościół pw. Św. Barbary i Józefa o nietuzinkowej historii
– dodaje.

Jak sama przyznaje, tematyka ekologiczna jest dla niej szczególnie ważna. – Stworzenie projektu zachęcającego ludzi do postawy proekologicznej,
który zostanie zrealizowany przy użyciu
antysmogowych farb było czystą przyjemnością. W swojej realizacji chciałam
odwołać się do lokalnej działalności,
oddolnych inicjatyw, pokazać konkretne fragmenty miasta, zachęcić tym
samym turystów oraz mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju do sadzenia drzew
i życia w zgodzie z naturą – mówi.
Za swoją pracę Izabela Szulc otrzyma
nagrodę w wysokości 5000 złotych.
Mural zostanie wykonany przy użyciu
farby antysmogowej, która neutralizuje tlenki azotu, zmniejsza zanieczyszczenie powietrza formaldehydem, zapobiega rozwojowi grzybów
i pleśni na powłoce oraz eliminuje
nieprzyjemne zapachy. Jeden metr
kwadratowy powierzchni pomalowanej farbą oczyszcza powietrze jak
jedno dorosłe drzewo!
Mural, który powstanie, jest częścią
i jednocześnie kropką nad i tegorocznej akcji ekologicznej Weź się zazieleń!
W jej ramach jastrzębianie zasadzili
wspólnie 250 drzew. Otrzymywali
także mieszanki nasion, dzięki którym tworzyli własne łąki kwietne.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

TAK ROSNĄ NOWE MIESZKANIA
Jeszcze niedawno w Zdroju mogliśmy
oglądać ledwie fundamenty nowego bloku
budowanego przez TBS „Daszek”. Tymczasem budynek, który pomieści 33 mieszkania wykończone w wysokim standardzie,
zaczyna nabierać kształtów.
Jak wyjaśnia Dariusz Chmielewski, członek zarządu TBS-u, na placu budowy
trwają właśnie prace murarskie: – Obecnie
wznoszone są ściany zewnętrzne wraz z trzpieniami i słupami żelbetowymi oraz ściany
wewnętrzne z pustaków ceramicznych. Prowadzony jest również montaż stropów prefabrykowanych. W segmencie C trwają prace
murarskie I piętra. Roboty murarskie na I piętrze zamierzamy skończyć już w przyszłym
miesiącu. Wówczas też kondygnacja ta zostanie przykryta prefabrykowanym stropem.
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Nowy blok TBS-u będzie liczył sobie 5
kondygnacji. Mieszkania, które się w nim
znajdą, zostały zaplanowane zgodnie
z uwagami zgłaszanymi przez osoby zainteresowane ich najmem. Będą one liczyły
sobie od 51 do 77 metrów kwadratowych.
Na podłogach, w kuchniach i łazienkach
zamontowane zostaną panele i płytki ceramiczne. Na wyposażeniu znajdą się piece

gazowe CO/CWU, piece gazowe z piekarnikami i armatura sanitarna. W budynku
będzie 21 miejsc postojowych w garażu
podziemnym wielostanowiskowym. Przewidziano również parking zewnętrzny.
Koszt całej inwestycji to 9 milionów 470
tysięcy złotych.
tekst: Barbara Englender

fot. Łukasz Parylak

OZNAKOWALI
120 ROWERÓW
Jastrzębska Straż Miejska dwukrotnie podczas tych wakacji przeprowadziła akcję znakowania rowerów. Tym razem,
w przeciwieństwie do lat poprzednich, robiła to przy punkcie
odpoczynkowym przy ul. Ranoszka na Żelaznym Szlaku Rowerowym, a nie pod Urzędem Miasta.

fot. Komenda Miejska PSP w Jastrzębiu-Zdroju

MA ZALEDWIE KILKANAŚCIE
TYGODNI I… CZTERY ŁAPY.
LECTER TO NAJMŁODSZY
STRAŻAK W JASTRZĘBIU.
Na początku sierpnia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pojawił się nowy pracownik. Szczeniak rasy golden
retriver wabi się Lecter i będzie pomagał w poszukiwaniach
podczas katastrof budowlanych.
Psa czeka szkolenie gruzowiskowe a następnie egzamin, po
którym otrzyma uprawnienia i stanie się pełnoprawnym funkcjonariuszem. Jak jednak podkreśla starszy kapitan Łukasz Cepiel, oficer prasowy jastrzębskiej jednostki, proces szkolenia
nigdy się nie skończy. – Lecter najpierw musi nauczyć się posłuszeństwa, potem poszukiwań i pokonywania przeszkód. Ze swoim
przewodnikiem będzie pracował każdego dnia – mówi.
Opiekunem, a jednocześnie przewodnikiem psa został ogniomistrz Andrzej Szpilarewicz. Spędza ze szczeniakiem całe dnie.
Mały golden, mieszka w jego domu i razem z nim chodzi do pracy. – To doświadczony przewodnik. Ma dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z psami ratowniczymi – dodaje oficer prasowy.

„Syntetyczne DNA”, którego używają strażnicy nie ingeruje
trwale w budowę pojazdu, ani nie jest widoczne dla osób postronnych. O zastosowanym oznakowaniu informuje naklejka
umieszczana na ramie pojazdu, co skutecznie odstrasza potencjalnych złodziei.
System ten jest najpopularniejszą metodą zabezpieczania rowerów w Czechach. Jako jedna z pierwszych formacji tę technikę wprowadziła Miejska Policja z Karwiny. To właśnie dlatego
akcja przeprowadzana była w ramach projektu „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie
i Jastrzębiu-Zdroju” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Mundurowi z Jastrzębia i Karwiny nie tylko oznakowali 120
jednośladów. Ich spotkanie stało się też okazją do wymiany
doświadczeń i sprawdzenia możliwości wykorzystania posiadanego przez obie formacje sprzętu łączności w ramach transgranicznego projektu „Łączność ponad granicami”.
W lipcu i sierpniu przy Żelaznym Szlaku Rowerowym oznakowano 120 jednośladów. Rowery są znakowane w naszym mieście
już od 5 lat. Łącznie od tego czasu strażnicy zabezpieczyli 677
pojazdów, w tym, poza rowerami, wózki inwalidzkie, dziecięce
czy hulajnogi.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Jak każdy szczeniak, Lecter uwielbia się bawić. To również ważna część nauki. Wie, że nagrodą za dobrze wykonane zadania
jest zabawa z opiekunem.
Młody adept ratownictwa gruzowiskowego to pierwszy pies
służbowy w jastrzębskiej komendzie. We wcześniejszych akcjach
strażakom pomagały tak zwane psy kontraktowe. – Choć w przypadku żywej istoty ciężko mówić o własności, to tym właśnie różni się
pies służbowy od kontraktowego, Lecter został kupiony przez Komendę i jest na naszym utrzymaniu – tłumaczy Łukasz Cepiel
Pies może służyć nawet 12 lat, jeśli pozwoli mu na to zdrowie.
Emeryturę spędzi z opiekunem w ich wspólnym domu.

fot. SM Jastrzębie-Zdrój

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

JASTRZĘBSKIE INWESTYCJE Z SZANSĄ NA TYTUŁ „NAJLEPSZEJ
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020”

To już 22. edycja konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną” pod patronatem marszałka województwa śląskiego. Nagradzane są najlepsze projekty zrealizowane na terenie województwa śląskiego w ubiegłym roku kalendarzowym.
Jastrzębie-Zdrój jest jedną z 25 gmin, które zgłosiły swoje
obiekty: Żelazny Szlak Rowerowy i Szkołę Podstawową nr 17.

O tytuł najlepszej przestrzeni rywalizuje 31 obiektów na Śląsku.
Zgłoszone prace ocenia Jury złożone z członków Wojewódzkiej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie
się w ramach obchodów Śląskich Dni Architektury.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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„JESTEŚMY W PIERWSZEJ LIDZE”
Kiedy Marcin Zmorzyński i Łukasz Biedroń pierwszy raz się
spotkali, z pewnością nie przypuszczali, że ta współpraca
doprowadzi ich na jedną z największych scen w Europie. Znają się
od lat i rozumieją lepiej, niż większość małżeństw, a ich projekt
pod nazwą Batna okazał się strzałem w dziesiątkę. Dzięki głosom
fanów i fenomenalnemu występowi w festiwalu Antyfest ich
popularność rośnie lawinowo.
Jastrząb: Skąd wziął się zespół, który zwyciężył w Antyfest?
Marcin Zmorzyński: Niecałe trzy miesiące temu kapela Batna
nie miała nawet pełnego składu. Od początku pandemii mieliśmy zespół, który funkcjonował w liczbie pięciu osób. Niestety,
podzieliły nas wizje przyszłej działalności zespołu. Zostaliśmy
w trójkę. Łukasz Biedroń i Piotr Antos, obaj jastrzębianie, z którymi znamy się od lat, no i ja. Wobec tego musieliśmy szybko
znaleźć ludzi, którzy będą chcieli grać i iść w tym samym kierunku, co my. Setki godzin poszukiwań zaowocowały dołączeniem gitarzysty Łukasza Pierwoły i perkusisty Sławka Biernata.
Świetnie się dopasowali, są bardzo mocno skupieni na pracy,
mocniej niż się spodziewałem. No i teraz mam członków zespołu, którzy są w wieku moich tatuaży.
Jak pandemia wpłynęła na waszą działalność?
Kiedy okazało się, że nie można się spotykać nawet na próbach,
skupiliśmy się na pracy w studio, produkowaliśmy też teledysk.
To była harówka po nocach, po pracy, każdy poświęcał swój czas.
Taka to sytuacja dla wszystkich muzyków. Jeśli ktoś nad tym płacze, to niech płacze dalej, my robiliśmy swoje. Ten czas po prostu
trzeba było wykorzystać. Od początku mieliśmy plan, który realizujemy krok po kroku. W tych dziwnych czasach działania muszą
być wielotorowe. Świat nie czeka na muzyków.
Jak to się stało, że zostaliście zauważeni przez Antyradio?
Michalina Sulska, teraz menadżerka Batny, zobaczyła nasz teledysk. Powiedziała, że to jest świetne, świeże, nowe. Zapytała, czy
może nam jakoś pomóc. No jasne, dziewczyno! Jak najbardziej, ale
teraz nie gramy, bo nie ma koncertów. Powiedziała, że będzie rozsyłać do osób, które mogą tego posłuchać. Wysyłaj, masz nasze

błogosławieństwo i ogień z Tobą! Niecały miesiąc po dołączeniu
nowych muzyków nasze demo trafiło do Antyradia. Dziewczyna
„dopchała się” do Marcina Bąkiewicza, dyrektora muzycznego
Antyradia, za co wielkie dzięki!
I tak trafiliście pod głosowanie fanów.
Nie lubię wyścigu głosów, ale takie są zasady, nie ja je ustalałem.
Głosy fanów (dzięki Wam!) wyłoniły pięć kapel, które zagrały
w Antyfeście. Znałem konkurencję i bałem się jej okropnie. Tam
były bardzo silne zespoły. Ale pojechaliśmy tam wygrać. Powiedziałem chłopakom, że gramy na ważnym wydarzeniu w naszym
życiu. To nie był koncert w knajpie.
Jak to się skończyło?
Wygraliśmy. Radość była tak wielka, że rozbolał mnie łeb. Byliśmy
tak szczęśliwi, tak rozentuzjazmowani, że na tym polskim rynku
jesteśmy w pierwszej lidze. Ci, którzy nas znają, wiedzą, ile lat na
to pracowaliśmy.
Konsekwencją tego, że wygraliście Antyfest Antyradia było zagranie na Pol’and’Rock. Jak wspominasz występ?
Czułem się jak w domu. Uwielbiam tę magię, energię między ludźmi, a tymi na scenie. To jest coś, co jeży włosy. Ale ten występ
nie był jedyną nagrodą. Teraz mamy zobowiązania kontraktowe
– wydanie płyty w Izabelin Studio. Jesteśmy w trakcie kończenia
materiału, chłopaki właśnie siedzą w studio. Jest ciśnienie, jak to
w showbiznesie. Ja uważam, że to są najlepsze rzeczy, jakie w życiu nagrałem. Antyradio będzie promowało to, co stworzymy. Już
mieliśmy emisje naszego numeru.
rozmawiał: Łukasz Parylak; fotografie: Stanisław Wadas WOSP
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Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej udało się zapobiec tragedii.

„ICH RADOŚĆ BYŁA DLA NAS BEZCENNA”
Takie dni pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pamiętają długo. Dla pięcioletnich bliźniaczek również był wyjątkowy. To wtedy
zakończyło się ich koczownicze życie, a na ich twarzach pojawił
się spokój i uśmiech.

cyjnym zabezpieczaniu dzieci. – Zdarzają się sytuacje, że działamy
natychmiast i z minuty na minutę dziecko wymaga pomocy. Bardzo
cenimy współpracę z tą rodziną zastępczą. Nigdy nie odmówili pomocy dzieciom w potrzebie – mówi Klaudia Nietrzebka.

Dziewczynki i ich ojciec nie pochodzili z Jastrzębia-Zdroju. Ich matce już dawno odebrano prawa rodzicielskie. Przebywali w naszym
mieście od niedawna. Pracownicy OPS-u nie mieli wiedzy o ich
wcześniejszych losach.

Dzieci były głodne, brudne, zmęczone i pogryzione przez insekty. Natychmiast przebadał je pediatra. Po raz pierwszy od dawna,
wykąpały się i zasnęły w czystej pościeli. – Dziewczynki trafiły do
nas w strasznym stanie. Od razu je wykąpaliśmy. Ich radość na widok
wanny z czystą wodą i pianą była dla nas bezcenna. Dzisiaj siostrzyczki funkcjonują dobrze, są pogodne, bawią się z innymi dziećmi i mają
doskonały apetyt. To czas, kiedy mogą korzystać z uroków dzieciństwa – mówi mama zastępcza.

Poszukiwania rozpoczęli, mając w rękach postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu dzieci w rodzinie zastępczej. Nie znali
nawet ich adresu. Bliźniaczki zostały znalezione tego samego dnia.
– Rozpoczęliśmy intensywny rekonesans w środowisku lokalnym. Dostaliśmy „cynk”. To małe środowisko, w którym wszyscy się znają. Czasami wiedzą znacznie więcej, niż nam mówią – relacjonuje Klaudia
Nietrzebka, dyrektor OPS. – Dostaliśmy informację, że bliźniaczki
z ojcem i innymi osobami pod wpływem substancji psychoaktywnych
koczują w lesie nad wodą. Wiedzieliśmy, że musimy je znaleźć, zanim dojdzie do tragedii – dodaje Małgorzata Małochleb, kierownik
Działu Pieczy Zastępczej w OPS.
Po intensywnych poszukiwaniach przy pomocy Straży Miejskiej
pracownikom socjalnym udało się znaleźć koczowisko. To, co
zobaczyli na miejscu, wstrząsnęło nimi. – Dzieci przebywały nad
samą wodą, w namiocie zrobionym z worków, w brudzie i stercie
puszek po piwie. Wiedzieliśmy, że ich życie i zdrowie może być zagrożone – opowiadają.
Jeszcze tego samego dnia dziewczynki przewieziono do zawodowej rodziny zastępczej, która jest doświadczona w interwen-

Choć dni takie jak ten nie zdarzają się codziennie, to praca w OPS
wiąże się z licznymi wyzwaniami.
– Pracownicy praktycznie każdego dnia ratują czyjeś zdrowie i życie.
Nasza praca, to nie tylko obsługa dystrybucji świadczeń socjalnych
i działań administracyjnych. Dziękuję serdecznie naszej załodze, że
nigdy nie pozostaje obojętna na krzywdę innych – mówi Monika
Konieczny, zastępczyni dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. –
Marzymy o tym, żebyśmy nie byli potrzebni, a każde dziecko w swoim
rodzinnym domu było kochane i bezpieczne. Apelujemy do mieszkańców miasta do zaangażowania się w pomoc dzieciom wymagającym
rodzicielstwa zastępczego – namawia Klaudia Nietrzebka.
Teraz dziewczynki funkcjonują bez zastrzeżeń w bezpiecznym
środowisku. Zaaklimatyzowały się w rodzinie zastępczej, nawiązują relacje z innymi dziećmi. Od września rozpoczęły przedszkole.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

JASTRZĘBSKA LADY D. NAGRODZONA!
Choć sama boryka się z problemami zdrowotnymi, jastrzębianka
Ewa Goleniowska, znajduje siłę, by pomagać innym.
Tytuł Lady D. Jastrzębia-Zdroju powędrował w tym roku do Ewy
Goleniowskiej. To prestiżowe wyróżnienie, nadawane przez kapitułę Konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek, przyznawane jest
kobietom z niepełnosprawnościami, które osiągają znaczne sukcesy lub wspierają innych. Nazwa konkursu stanowi skrót od wyrażenia „Lady Disabled – Dama Niepełnosprawna”.

– Mimo poważnych schorzeń neurologicznych, sprawiających wiele bólu, Pani Ewa jest czynną pielęgniarką zarówno w szpitalu jak
i w hospicjum, gdzie niesie chorym ulgę w cierpieniu. Obecnie podjęła
pracę na tzw. oddziale COVID-owym – uzasadnia swój wybór kapituła konkursowa.
– Bardzo mnie cieszy to wyróżnienie, tym bardziej, że moim zdaniem
nic takiego nie robię. To normalne, że należy pomagać, w każdych
okolicznościach – powiedziała sama nagrodzona, Ewa Goleniowska. Dyplom poświadczający nadanie tego zaszczytnego miana
Ewa Goleniowska odebrała z rąk prezydent Anny Hetman oraz
organizatora konkursu, sentora Marka Plury. – Jestem dumna
z tego, że jastrzębianie potrafią tak pięknie sobie pomagać. Pani Ewa
to cudowny przykład tego, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem. Niezmiernie się cieszę, że mogę dziś wręczyć tę nagrodę
– mówiła Anna Hetman.
Warto zaznaczyć, że to drugie tego typu wyróżnienie dla jastrzębianki. Ewa Goleniowska 3 lata temu otrzymała tytuł „Lady D.
Województwa Śląskiego” w kategorii „życie zawodowe”. W tym
roku nagrodzono jej działalność społeczną. – Tym razem doceniliśmy to, co pani Ewa robi dla swojego najbliższego otoczenia tu,
w Jastrzębiu-Zdroju. Już nie jako pielęgniarka, lecz jako osoba bardzo
aktywnie udzielająca się w organizacjach pozarządowych. Stąd ta
wielka przyjemność, że mogę po raz drugi wręczyć dyplom honorowej
Lady D. pani Ewie – mówił senator Marek Plura.
Tytuły Lady D. przyznawane są od 19 lat. Kategoria „działalność
społeczna” funkcjonuje natomiast od 2 lat.
tekst i fotografia: Barbara Englender
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SENIORZY
ZAPRASZAJĄ
NA ZAJĘCIA
Klub Seniora czynny jest
od poniedziałku do piątku
od 13.00 do 19.00.
W każdą środę o 16.00 spotyka się
chór Klubu. W poniedziałki o 13.30
odbywają się zajęcia z brydża
sportowego, a o 15.00 zajęcia
„Zręczne ręce”.
Zapraszamy!
Adres:
ul. Mazowiecka 10,
telefon: 32 47 85 214.

NAJWIĘCEJ
UCZNIÓW
WYBRAŁO
LICEUM
Szkoły ponadpodstawowe
W tym roku szkolnym 803
uczniów ukończyło naukę w podstawówkach w naszym mieście.
Do szkół ponadpodstawowych
przyjęto aż 898 osób, czyli o 95
uczniów więcej niż absolwentów.
Naukę w pierwszych klasach rozpocznie 100 uczniów więcej, niż
w ubiegłym roku. Aż 249 spośród nowych uczniów stanowią
uczniowie spoza naszego miasta.
W szkołach ponadpodstawowych
otwarte zostaną 43 klasy pierwsze. Na chętnych czekały 1023
miejsca. Najwięcej, bo aż 400
uczniów wybrało licea ogólnokształcące. Technika wybrało 333
osób, zaś w szkołach branżowych
rozpocznie naukę 165 uczniów.
Szkoły podstawowe
We wrześniu rozpocznie naukę
także 699 uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Łącznie w 18 podstawówkach zostaną
otwarte 33 klasy pierwsze.

fot. arch. Przedszkola Specjalnego

Szkolenia i zakup sprzętu już za nimi.
Teraz Mali Bohaterowie czekają
na rozpoczęcie zajęć.

ROZPOCZĘŁA SIĘ REALIZACJA
PROJEKTU WARTEGO
380 TYSIĘCY ZŁOTYCH
Na poprawę jakości kształcenia dzieci w Przedszkolu Specjalnym przeznaczono 380 tysięcy złotych. Aż 320 tysięcy miasto pozyskało z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju” to nowe możliwości dla Przedszkola Małych Bohaterów. Jego celem
jest wyrównanie szans dzieci z niepełnosprawnościami już na etapie przedszkola. Program jest kompleksowy – obejmuje szkolenia, zakup sprzętu, i, co najważniejsze, realizację zajęć z dziećmi. Pracownicy placówki są szczęśliwi, że mimo wielu trudności udało
się rozpocząć jego realizację.
– Opracowywanie projektu to nieprzespane noce, planowanie i liczne dyskusje. To był październik 2019 roku. Nikt z nas nie przewidział pandemii. Ze względu na sytuację w kraju odwoływano nam szkolenia, firmy produkujące specjalistyczny sprzęt upadały, rosły też ceny. To
zmusiło nas do przesunięcia daty zakończenia projektu. Dzięki życzliwości ludzkiej, wielogodzinnym negocjacjom i porozumieniom, część dotycząca szkoleń i zakupu sprzętu przebiegła
zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Jesteśmy z tego bardzo dumni – opowiada Joanna Łodzińska-Czoch, dyrektorka placówki.
Za pracownikami są już szkolenia z rozmaitych metod diagnozowania czy wykorzystania nowoczesnego sprzętu terapeutycznego, który trafił do placówki. To między innymi sunball, ortezy Dunak, quicktalkery czy kopuły do stymulacji polisensorycznej. Całość pomocy dydaktycznych to kwota 200 311 złotych.
– Przed nami zaplanowanie zajęć z dziećmi. Nie możemy się doczekać września i ich reakcji. Jeszcze bardziej nie możemy się doczekać efektów terapii. Jestem w stu procentach przekonana, że
będziemy widzieć skuteczne zmiany w rozwoju funkcjonowania naszych dzieci – mówi Joanna
Łodzińska-Czoch. I dodaje: – Warto było włożyć tyle wysiłku, żeby teraz w sierpniu, gdy sprzęt
jest dostarczany do placówki, czuć się jak w Boże Narodzenie z ogromną ilością ,,prezentów”.
Przedszkole Specjalne istnieje od 1952 roku. Mieści się w Zdroju, w budynku Sanatorium Spółki Brackiej przy ulicy 1 Maja. Realizacja projektu „Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju” potrwa do końca
grudnia 2021 roku.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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NAZWA ZADANIA

Skok do przodu
dla osiedla Arki
Bożka

Park trampolin
ziemnych

Zielona klasa

Projekwt obejmuje utworzenie klasy wraz z wyposażeniem do kwoty 68.399,00 zł, według zeszłorocznych ustaleń z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji. Będzie to miejsce do prowadzenia lekcji na świeżym powietrzu, pogadanek, pokazów kina plenerowego. Obiekt będzie zlokalizowany na ogólnodostępnym terenie podwórka SP 20 bez sztywno wytyczonej granicy. W centralnym punkcie siedziska, stoły interaktywne, zadaszenie całości. Strefa gier i zabaw.
Chodnik doprowadzający, kosze na śmieci, stół do ping-ponga. Coraz rzadziej mmay kontakt z przyrodą. Pandemia „pozamykała” dzieci w domach. Ludzie potrzebują miejsca, gdzie można odpocząć na świeżym powietrzu. Ciasna zabudowa
daje się odczuć mieszkańcom. Lekcje na świeżym powietrzu to najlepsze wyjście w obecnej sytuacji. Korzyści: okazja do obcowania z przyrodą, zachęta dla nauczycieli do tworzenia nowatorskich konspektów zajęć, atrakcyjne miejsce spotkań
lokalnych społeczności, w tym rady osiedla i mieszkańców, tworzenie atrakcyjnej infrastruktury, alternatywa dla spędzania czasu przed komputerem.

Zadanie zakłada: 1. Remont chodnika o szerokości 2m z wymianą powierzchni z płyt betonowych na kostkę brukową oraz wymiana podbudowy. 2. Przedłużenie parkingu poprzez wykonanie dwóch miejsc postojowych. Chodnik w stanie złym zagrażający bezpieczeństwu pieszych i zwiększenie ilości miejsc postojowych. Korzystać z wykonanej inwestycji będą mieszkańcy os. Bogoczowiec udający się do pracy, dzieci
do szkoły itp. Natomiast zwiększenie miejsc postojowych poprawi komfort parkowania.

działka nr
107/30, ul.
Graniczna

Szkoła Podstawowa nr 20, ul.
Czecha 20a

ul. Bogoczowiec – działki
o numerach: 2960/39, 2962/39,
2991/39

Zabudowa trampolin ziemnych, budowa systemu oświetlenia i monitoringu oraz wykonanie odpowiedniego i bezpiecznego podłoża. W skład przedmiotowego projektu wchodzą: wykonanie projektu; zakup i zabudowa trampolin ziemnych; wykonanie odpowiednego podłoża i odwodnienia w miejscu zabudowy trampolin; zabudowa monitoringu; wykonanie projektu i zabudowa oświetlenia. Współczesna urbanistyka oraz oczekiwania mieszkańców zakładają projekty funkcjonalne i wygodne. Dlatego, niemalże na
stałe w krajobraz miast wpisały się kąciki relaksacyjno-odpoczynkowe oraz strefy aktywnego wypoczynku tj. parki trampolin, siłownie zewnętrzne. Ich obecność pozwala na odrobinę odpoczynku podczas oczekiwania, przemieszczania, spotkań. Z trampolin
będą mogły korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli. Obecność strefy odpoczynku aktywizuje i integruje społeczeństwo oraz pozwala połączyć miejsce odpoczynku, zabawy, gier spędzenia wolnego czasu w przyjaznej atmosferze. Realizacja tego projektu
będzie miała istotny wpływ na poprawę komfortu, odpoczynku mieszkańców naszego miasta, brak takich miejsc szczególnie odczuwalny jest w obecnej sytuacji gdzie część naszych mieszkańców została ,,skazana” na spędzanie wolnego czasu w miejscu
zamieszkania. Odpowiednie oświetlenie oraz system monitoringu znacząco zwiększy komfort i bezpieczeństwo osób korzystających z poszczególnych urządzeń. Jednocześnie pozwolę sobie zaznaczyć, że realizacja przedmiotowego projektu może stać się
pierwszym krokiem w kierunku przywrócenia pierwotnej funkcjonalności terenów działki nr ewid. 107/30. Stworzenie strefy rodzinnej, rekreacyjno-wypoczynkowej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest działaniem długo oczekiwanym
przez naszych mieszkańców. Przedmiotowy teren od kilkudziesięciu lat utracił swoje pierwotne założenie(likwidacja kortów tenisowych, boiska do koszykówki, alejek spacerowych, murków ozdobnych, ławeczek dla publiczności, pergoli kwiatowych, naturalne
zużycie-wyeksploatowanie płyty boiska i piłkochwytów).

działka ewidencyjna 176/25 (okolice siłowni pod
chmurką). Miejsce widoczne z ulic Wrzosowej i Arki
Bożka

LOKALIZACJA

Wykonanie
oświetlenia na ul.
Gołębiej

11.

Proponuje się w ramach środków z budżetu obywatelskiego montaż monitoringu w jarze pomiędzy ulicami Moniuszki i Kopernika na os. Przyjaźń. Monitoring swym zasięgiem będzie obejmował boisko. Proponuje się montaż 4 kamer z rejestratorem na miejscu przy słupie z oświetlenia boiska. Rejestrator bez podglądu zdalnego z możliwością zgrania materiału na miejscu. Proponuje się kamery o zasięgu maksymalnym (360 stopni). W razie
możliwości (lub potrzeb) dopuszcza się zwiększenie ilości kamer. Monitoring w wyżej wskazanym miejscu jest konieczny z uwagi na zdarzające się incydenty dewastacji boiska. Celem zadania będzie poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców osiedla Przyjaźń oraz minimalizacja zdarzeń niszczenia boiska, co w przyszłości będzie owocowało oszczędnościami. Z zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Osiedla.

Propozycja obejmuje zabudowę 5 lamp, podwieszenia kabla energetycznego na słupach i połączenie z istniejącą instalacją oświetlenia tymczasowego na ulicy Młyńskiej wykonanej w 2020 roku. W kalkulacji jest uwzględniony koszt projektu
zabudowy w/w instalacji oświetlenia ulicznego. W chwili obecnej w godzinach wieczornych i nocnych ciemności panujące na zaznaczonym na mapie fragmencie ul. Gołębiej powodują bardzo duży dyskomfort mieszkańców poruszających
się pieszo w tym rejonie. Budowa 5 sztuk lamp na ul. Gołebiej ma służyć poczuciu bezpieczeństwa mieszkańców (zwłaszcza dzieci) oraz osób przechodzących w/w ulicą po zmroku.Istnieje projekt budowy drogi na ul. Gołębiej i przebudowy
ul. Młyńskiej wraz z oświetleniem. Z uwagi na nieznaną datę zakończenia w/w budowy na ulicach Młyńskiej i Gołębiej proponuje się zabudowę tymczasowego oświetlenia. Podobne oświetlenie zostało wykonane w 2020 r. na ulicy Gołębiej.
Proponowana instalacja oświetlenia byłaby połączona z istniejącą instalacją oświetlenia na ul. Młyńskiej.

OSIEDLE PRZYJAŹŃ
Montaż i instalacja (oraz
obsługa) monitoringu boiska
12.
w jarze pomiędzy ul. Moniuszki
i Kopernika na os. Przyjaźń
OSIEDLE STASZICA

Outdoor gym

5.

jar pomiędzy ulicami Moniuszka
i Kopernika, nr działki 3A,
2518/58

ul. Gołębia

Chciałbym, żeby na siłowni znajdowały się urządzenia takie jak „biegacz”, „twister”, „stoły do gry”, „wioślarz”, „wyciąg górny”, „orbitrek”. Moje główne założenie to by mieszkańcy osiedla Gwarków, a głównie
działka nr 1/30 8ZP – obok placu zabaw umiejscowionego przy
ulic Małopolska i Beskidzka, mieli swoje miejsce rekreacji w pobliżu. Celem realizacji projektu jest dbanie o kondycję fizyczną i psychiczną mieszkańców. Konieczność powstania – brak siłowni na świeżym
bloku nr 3 – 17 na ulicy Beskidzkiej
powietrzu w okolicach ulic Małopolska i Beskidzka.
OSIEDLE JASTRZĘBIE GÓRNE I DOLNE
Wskazane do realizacji zadanie dotyczy utworzenia Rodzinnego Placu Rekreacji. Stworzenia strefy otwartej rekreacji jest jednym z ważnych elementow dobrego zagospodarowania terenów należących do miasta. Projekt przewiduje zakup
i zamontowanie 6 urządzeń do ćwiczeń fitness oraz odpowiedniego i bezpiecznego podłoża oraz zakup 3 elementów placu zabaw da dzieci z bezpiecznym podłożem, jak również ogrodzenie terenu. Proponowane do realizacji miejsce znajduje
Budowa
się w centrum osiedla, gdzie osoby w różnym wieku mogłyby jeszcze milej i przyjemniej spędzać czas w połączeniu z rekreacją. Celem projektu jest rozwnięcie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życialokalnej spodziałka nr 1662/226 w rejonie ul.
6.
Rodzinnego Placu
łęczności poprzez utworzenie międzypokoleniowej siłowni na wolnym powietrzu oraz placu zabaw, stanowiącej atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów, jak również aktywnego wypoczynku mieszkańców osiedla
Pszczyńskiej 138
Rekreacyjnego
J-bie Górne i Dolne. Projekt umożliwi korzystanie z urządzeń rekreacyjnych osobom w różnym wieku, podnosząc ich sprawność ogólną oraz zachęcając do sportowego trybu życia niezależnie od pory roku. Zadanie wpłynie na integrację społeczności lokalnej: rodzin, młodzieży i wszystkich chętnych. Docelowe doposażenie tego miejsca w zdecydowanym ujęciu poprawi bezpieczeństwo osób korzystających z tego obiektu oraz wpłynie na atrakcyjność tego miejsca i podniesienie
walorów estetycznych terenu.
Zakup 160 krzeseł W ramach tego projektu maja zostać zakupione stoły i krzesła do Sali bankietowej znajdującej się w budynku OSP. Zakupionych ma być 160 krzeseł i 30 stołów. Wysokość stołów i krzeseł będzie dostosowana do osób dorosłych. Będą mogli
budynek OSP Jastrzębie Górne, ul.
7.
i 30 stołów
z nich korzystać w czasie imprez organizowanych na sali. Doposażenie Sali w stoły i krzesła ułatwi organizowanie imprez integracyjnych mieszkańców w różnym wieku na terenie naszego Osiedla, będzie to miało ogromny pozytywny wpływ
Pszczyńska 142
bankietowych.
na nawiązywnie relacji interpersonalnych, szczególnie po zakończeniu pandemii.
W ramach tego zadania mają zostać wykonane tablice informacyjne z nazwą ulicy i oznakowaniem numerycznym wjazdów do posesji, które znajdują się w drugiej i kolajnych częściach zabudowy od głównych
Zakup Tablic
1. odnoga ul. Równoległej nr 57-59A. 2. odnoga ul. Olszowej
ulic. Zadaniem projektu jest ułatwienie oraz szybsze dotarcie do celu, m.in. służbom ratunkowym. Na tym projekcie skorzystają wszyscy mieszkańcy naszego osiedla, ponieważ ustawienie ww. znaków ułatwi
Informujących
nr 21A-23. 3. odnoga ul. Olszowej nr 24A-24F. 4. odnoga al.
8.
wszystkim dostęp do konkretnych posesji i ich właścicieli. Jest to szczególnie wazne dla osób starszych, które nie znają domów nowo wybudowanych. Celem tego zadania jest ułatwienie jak również skrócenie
o Dojeździe do
Piłsudskiego nr 41-45G. 5. skrzyżowanie ul. Długiej – Okopowej
czasu dotarcia do celu, szczególnie służbom ratującym zycie, tj. Pogotowiu ratunkowemu, Straży Pożarnej, jak również wszystkim dostawcom, kurierom oraz pracownikom poczty. Często zdarza się, że wePosesji
11A-11C. 6. skrzyzowanie ul. Długiej – Okopowej 11
zwane słuzby krążą w okolicach danej posesji, lecz przez brak oznakowania od głównej ulicy mają problem z dotarciem do celu, gdzie w przypadku Pogotowania czy strazy Pożarnej ważna jest każda minuta.
OSIEDLE MORCINKA
Poćwicz na
Rozbudowa i modernizacja parktu STREET WORKOUT zwiększy atrakcynjnosc istniejacego parku. Przedmiotowy projekt ma na celu aktywizjację lokalnej społeczności tak waznych aspektach jak zdrowie, kultura fizyczna, rodzinne spędzanie
Morcinku –
wolnego czasu. Głównym założeniem jest dążenie do aktywnego, zdrowego trybu zycia młodziezy i dorosłych. realziacja projektu umozliwi rozbudowę istnijącego już małego parku przy ul. Krakowskiej. Główne zadania z nim związnae
rozbudowa
to zakup oraz montaz koejanych urządzeń, ławki z ładowarką usb oraz wykonanie nawierzchni z mat przerostowych. Na placu ćwiczeń STREET WORKOUT przebywać będą mogli wszyscy meiszkańcy, którzy interesują się tym rodzajem
teren działki nr 437/26 ul.
9.
i modernizacja
aktywności fizycznej oraz rozrywki. Głównymi jednak beneficjentami tej inwestycji będą młodzi ludzie propagujący i utorzsamiający się ze street workout. Na terenie os. Morcinka zamieszkuje ok. 3700 osób. w ostatnich latach widoczny jest
Krakowska
parku STREET
wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną streekt workout. Jest ich juz co raz więcej w Jastrzębiu-Zdroju bo to bardzo nośna i popularna idea. Niestety te kilka urządzeń jest niewystarczające na co zwracaja uwagę korzystający z tych
WORKOUT przy ul. urządzeń. Niniejszy projekt będzie służył do wykonywania ćwiczeń z ciężarem własnego ciała (podciągania, pompki, pompki na poręczach) oraz wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych. Dzieci i młodziez dzięki tej infrastrukturze będą miały
Krakowskiej
mniej problemów zwiaznych z kręgosłuipem, będą wzmaciać swoje ciało. Wśród młodzieży stanowczo porawi się kreatywność i umiejętność pracy w zespole.
OSIEDLE PIONIERÓW
Konstrukcja daje możliwość trenowania techniki pokonywania przeszkód spotykanych podczas biegów przeszkodowych. Elementy składowe tej budowli będą miały 12x14 metrów. Główny obiekt to 6 metrowa konstrukcja składająca się z 2
działka nr 494/4 w 1ZP (obok
TOR treningowy
segmentów 3x3 metry (wysokość 2.8m), 30 sztuk chwytów do konstrukcji (Ringi, Kule, Nunchaka, Liny, Spodki, Stożki). Dwa tory ścieżki równoważni o długości 5m. Dwa tory poręczy łamanych o długości 4 metrów. Regulamin użytkowania
siłowni pod chmurką). Między
10. OCR & Ninja \
obiektu wraz z przygotowaniem gruntu pod budowę. Konstrukcja ta pozwoli trenować w plenerze oraz przygotowywać się do coraz popularniejszych, również wśród mieszkańców Jastrzębia, biegów przeszkodowych. Na terenie miasta oraz
ul. Mazowiecką a szkołą na ul.
Małpi Gaj
w miastach pobliskich nie ma takiego obiektu, a bardzo wielu mieszkańców startuje, i to systematycznie, w tego typu zawodach. Więc na pewno cieszyłby się powodzeniem. Promuje ona zdrowy tryb życia, tężyznę fizyczną, pomaga schudnąć
Kaszubskiej
i jest świetnym sposobem by się zrelaksować w wolnym czasie.

OSIEDLE GWARKÓW
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Zakup i montaż trampolin ziemnych w pobliżu realizowanego projektu dotyczącego powstania pierwszej Tyrolki w mieście. Celem projketu jest uatrakcyjnienie możliwości spędzania czasu wolnego poprzez montaż specjalnych trampolin ziemnych wbudowanych w podłoże. Trampoliny ziemne przeznaczone są do użytku przez dzieci, młodzież, jak i również dorosłych. Trampoliny ziemne zyskują coraz większą popularność wśród mieszkańców.
Z uwagi, iż nie ma podobnej infrastruktury w pobliżu osiedla Arki Bożka, młodzi i strasi mieszkańcy będą mogli korzystać z niej bez konieczności przechodzenia połowy centrum miasta na inne osiedla, aby móc skorzystać
z trampolin ziemnych.

Remont chodnika przy ul. Bogoczowiec
i wykonanie dwóch miejsc postojowych.

OSIEDLE CHROBREGO

3.

OSIEDLE BOGOCZOWIEC

2.

OSIEDLE BARBARY

1.

OSIEDLE ARKI BOŻKA

LP

40 000,00 zł

30 000,00 zł

79 900,00 zł

60 872,00 zł

4 800,00 zł

25 000,00 zł

120 000,00 zł

91 860,00 zł

68 399,00 zł

36 654,00 zł

109 368,00 zł

78 381,00 zł

KOSZT

działka nr
1044/14
w bezpośrednim
sąsiedztwie
istniejącego
placu zabaw

NAZWA ZADANIA

Budowa boiska
wielofunkcyjnego
przy SP 18

LP

1.

ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE PRZEZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH JASTRZĘBSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ROKU 2022
OPIS I UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU
Projekt zadania polega na wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22x44 obejmującego wybudowane w 2016 r. boisko do koszykówki, teren zielony i istniejące boisko asfaltowe. Należy wykonać prace rozbiórkowe starego
boiska, prace ziemne na zieleni, miejscowe odwodnienie, podbudowę oraz nawierzchnię analogicznie do istniejącego boiska, wykonanie piłkochwytów. Zadanie będzie realizowane zgodnie z projektem „Budowa kompleksu boisk sportowych
wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu SP nr 18”. Jeżeli pozostaną środki, wykorzystać na zagospodarowanie terenu. Obecne boisko do piłki ręcznej i nożnej jest asfaltowe, spękane. Wykonanie nowego wielofunkcyjnego boiska to
zapewnienie bezpieczeństwa grającym dzieciom i młodzieży. Zadanie ma na celu aktywację lokalnej społeczności, w tak ważnym aspekcie jak zdrowie, kultura fizyczna i rodzinne spędzanie wolnego czasu.

Szkoła Podstawowa 18, osiedle
1000-lecia 9; nr działki: 1232/61

LOKALIZACJA

520 000,00 zł

SZACUNKOWA
WYCENA
PROJEKTU

3 250,00 zł

5 000,00 zł

35 000,00 zł

77 000,00 zł

25 000,00 zł

59 120,00 zł

41 640,00 zł

170 000,00 zł

117 000,00 zł

230 042,00 zł

120 569,00 zł

40 000,00 zł

16 000,00 zł

134 481,00 zł

29 160,00 zł

16 000,00 zł

ul. Wrocławska 6, działka nr
377/2
ul. Stokrotek wzdłuż działek:
511/104, 512/104, 1469/41,
1476/41, 1484/41 i pozostałych

53 000,00 zł

działka nr 401/9

1. Piramida linowa. 2. Urządzenie wielofunkcyjne 3. Karuzela 4. Wykonanie pola piaskowego o grubości 30 cm (szacowane na 176 m2). 5. Wykonanie obrzeży (szacowane na 57 mb). 6. Wykonanie projektu placu zabaw. 7. Obsługa geodezyjna i inwentaryzacyjna powykonawcza inwestycji. 8. Regulamin uzytkowania. 9. Skałka wspinaczkowa. 10. Kręcioła. 11. Słup do wspinaczki. Wykonawca w cenie ma zagwarantować dostawę, rozładunek, montaż we wskazanym miejscu oraz gwaranjcę na okres minimum 24
miesięcy. Park Zdrojowy ma być wizytówką miasta (funkcja reprezentacyjna), jak również miejscem spędzania czasu przez rodziny z dziećmi. Park aktulanie przechodzi kompleksowy remont, po którym z pewnością zwiększy się ilość osób go odwiedzających.
Istniejący plac zabaw jest wysłużony (funkcjonalnie stary) przystosowany przede wszystkim dla najmłodszych dzieci. Jego wielkość jest niewystarczająca, mając na uwadze aktualną ilość korzystająych z niego dzieci. Co więcej teren, na którym planowana
jest inwestycja obecnie pokryty jest trawą, akutalnie służy za kuwetę dla psów biegających bez smyczy oraz kagańca między przestraszonymi dziećmi bawiącymi się na placu zabaw. W związku z powyższym celem inwestycji jest powiększenie przestrzeni
placu zabaw dla dzieci starszych (powyżej 4 lat) poprzez wybudowanie nowych elementów. Potrzeba jest zagospodarowania wolnej przestrzeni, ponieważ obecny plac zabaw jest niewystarczający i przeludniony (zwłaszcza w sezonie letnim). Po rewitalizacji
parku, należy spodziewać się, że ilość odwiedzających osób w tym rodzin z dziećmi wzrośnie. Z planowanej inwestycji skorzystają przed wszystkim dzieci, które bedą miały przestrzeń do spedzania wolnego czasu, rozwoju swoich umiejętności i motoryki, ale
także ich opiekunowie (będzie to miejsce, gdzie pociechy będą bezpieczenie i ciekawie spędzać czas). Obecnie wielu mieszkańców naszego miasta jeździ do parku do Karviny, który oferuje bogatą bazę rekraacyjną dla dzieci i młodzieży. Planowana inwestycja
spowoduje, iż Park Zdrojowy będzie jeszcze bardziej atrakcyjny.

Wymiana uszkodzonej (przez sól drogową) trylinki w ilości ~ 150 szt. na długości ul. Stokrotek. Na stanie posiadamy ~100 szt. Pozostaje dokupić ~50 szt. Celem zadania jest wymiana zniszczonej trylinki, w miejscu której są dziury na ulicy oraz
przełożenie pozostałej części trylinki wraz z odwodnieniem. Istniejące dziury zagrażają bezpieczeństwu chodzenia (możliwość skręcenia nogi i upadku), jak również uszkodzenia zawieszenia samochodów. Mieszkańcy ul. Stokrotki korzystają
z tego odcinka ulicy przy dojściu do ulicy Cieszyńskiej i ronda.

Celem zadania jest wymiana starych płyt chodnikowych na kostkę polbruk, wymianę krawężnika i instalację dwóch dodatkowych ławek. Zaproponowany remont chodnika przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury na
osiedlu, ułatwi korzystanie z infrastruktury miejskiej, zwiększy komfort poruszania się pieszych, jak również poprawi walory estetyczne miejsca.
Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu dzieciom i młodzieży przebywającej na terenie szkoły. Przedsięwzięcie będzie polegało na zakupie i montażu ławek do wypoczynku przy boisku i sprawnościowym torze przeszkód.
Planuje się zakup 8 szt. ławek bez oparć zabetonowanych w ziemię. Na terenie III LO brak ławek do „odpoczynku”. Jest tam fajne boisko szkolne i został niedawno zrealizowany projekt „Sprawnościowy tor przeszkód”. Są sytuacje, kiedy rodzice
przychodzą z dziećmi i nie mają gdzie usiąść. Przy zorganizowaniu zawodów szkolnych, sportowych brak jest miejsca dla widowni. Z boiska wielozadaniowego i toru przeszkód mogą i korzystają mieszkańcy osiedla Staszica.

OSIEDLE ZOFIÓWKA
Zasadzenie krokusów – przygotowanie podłoża
Przygotowanie podłoża poprzez uzupełnienie ziemi urodzajnej; zakup cebul krokusów; posadzenie. Zagospodarowanie terenu poprzez jego ozdobę – mieszkańcy nieruchomości Wodeckiego 2-4 są otoczeni
działka nr 2492/250, ul. Wodec17. poprzez uzupełnienie ziemi urodzajnej, zakup
parkingami, więc trochę ozdobnej zieleni jest im bardzo potrzebne.
kiego 4 / ul. Rybnicka
cebul krokusów, posadzenie
Projekt zakłada: 1. Zerwanie istniejącej nawierzchni asfaltowej i położenie kostki brukowej i zmniejszenie szerokości do 2 metrów (ul. Ruchu Oporu od klatki 26 do klatki 34). 2. Zerwanie istniejącej nawierzchni
działka nr 1178/61. zad. 1. ul. Ruchu Oporu od klatki 26 do klatki
Remont
asfaltowej i obniżenie nowego chodnika i zabudowanie słupków co 2 metry i położenie kostki brukowej (ul. Ruchu Oporu na łuku od klatki 24 do miejsc postojowych kończąc na studzience betonowej). Celem
34; zad. 2. ul. Ruchu Oporu na łuku od klatki 24 do miejsc postojo18.
chodników
projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz estetyki.
wych kończąc na studzience betonowej.
SOŁECTWO BORYNIA
Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości
Wymiana nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Zniszczona nawierzchnia z licznymi wyrwami i spękaniami zagraża bezpieczeństwu mieszkańców poruszających się tą ulicą
19.
ul. Myśliwska
posiadanych środków (cd)
pieszo, rowerami i pojazdami mechanicznymi.
SOŁECTWO BZIE
Wybudowanie nowoczesnego placu zabaw na terenie Sołectwa Bzie w Jastrzębiu-Zdroju, na działce dzierżawionej przez LZS Zryw Bzie, obok boiska sportowego. Na placu zabaw powinny znaleźć się innowacyjne, niestandardowe urządzenia przeznaczone dla
dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży. Projekt przewiduje również jako element placu zabaw zestaw urządzeń Street Workout. Zestaw elementów, które powinny się znaleźć na placu zabaw to: równoważnia złożona z kilku elementów, duża
karuzela chomik, wysoka karuzela z linami i gumowymi siedziskami, karuzela tarczowa, huśtawka ramieniowa, duża zjeżdżalnia schodkowa, wysoka piramida linowa, wieloelementowy zestaw Street Workout, karuzela wysoka, dwuosobowa – małpi wyścig, słup
ul. Spółdzielcza
Sprawnościowy
do wspinaczki, stół betonowy, ławka beton, kosz na śmieci, regulamin użytkowania. Pozostałe elementy to: obsługa geodezyjna i inwentaryzacyjna powykonawcza, wykonanie projektu, sztuczna nawierzchnia pod urządzeniami, które jej wymagają, wykonanie
20.
1a, nr działki
plac zabaw
trawnika w pozostałej części oraz montaż urządzeń. Celem projektu jest stworzenie miejsca, gdzie dzieci w każdym wieku będą mogły spędzać wolny czas, korzystając z bardzo ciekawych urządzeń, które wspierają ich rozwój motoryczny oraz profilaktykę zdrowia.
140/8
Przedstawione urządzenia sprawnościowe są ściśle związane z rozwojem neuromotorycznym dziecka, stymulują istotne obszary mózgu. Usprawniają również koordynację ruchową, pomagają rozładować napięcie oraz regulować emocje. Wspinanie, kręcenie
się oraz ćwiczenie równowagi są jednymi z najważniejszych i koniecznych czynności w procesie harmonijnego rozwoju dziecka. Dlatego przedstawione urządzenia są tak dobrane, aby zaspokajać wskazane potrzeby dzieci. Znajdą tu również pomoc osoby ze
słabym napięciem mięśniowym, dzieci wymagające terapii integracji sensorycznej oraz dzieci ze stwierdzonymi innymi deficytami rozwojowymi.
SOŁECTWO MOSZCZENICA
Wykonanie asfaltu Wykonanie asfaltu na drodze nr 1242; długość 150m. Wnioskuje się o wykonanie asfaltu na wymienionej drodze. Zły stan techniczny drogi (dziury, wyrwy, błoto) zagraża bezpieczeństwu pieszych. Doraźne działania mieszkańców nie zała21.
ul. Pogodna
na drodze gminnej twiają sprawy. Kamienie oraz resztki kruszywa podczas deszczu blokują spływ wody do rowu, tworząc zatory i podtopienia. Realizacja tego przedsięwzięcia poprawi warunki życia i bezpieczeństwa mieszkańców, jak i ekologii.
SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA
Wnioskodawca proponuje wykonanie oświetlenia w ciągu części ulicy Hugona Kołłątaja poprzez instalację oświetlenia ulicznego w postaci (w zależności od możliwości finansowych) tradycyjnych (podłączonych do prądu), solarnych lub
hybrydowych lamp. Przy długości ulicy około 1300 metrów zakłada się, że będzie niezbędne zainstalowanie około 17 lamp. W przypadku instalacji lamp tradycyjnych niezbędne będzie również opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz
Oświetlenie ul.
ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku lamp solarnych lub hybrydowych nie będzie takiej konieczności. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
część ulicy Hugona Kołłątaja od
22. Hugona Kołłątaja
ulicy Hugona Kołłątaja w sołectwie Ruptawa-Cisówka, a w szczególności dzieci, seniorów, osób spacerujących i rowerzystów. Potrzeba wykonania zadania wydaje się najbardziej konieczna, ponieważ ulica jest również ulicą turystyczną
numeru 16f – 67
(16f do 67)
prowadzącą do Żelaznego Szlaku Rowerowego. Warto również zaznaczyć, że buduje się coraz więcej domów przy tej ulicy. Po jego wykonaniu znacznie poprawi się bezpieczeństwo i komfort korzystania z w/w ulicy dla mieszkańców sołectwa
Ruptawa-Cisówka, mieszkańców Jastrzębia-Zdroju oraz turystów spoza miasta.
Budowa korytek
Budowa korytek odprowadzających wody deszczowe, wzdłuż ul. Kołłątaja (połączyć z już istniejącymi). Główne założenia to: uchwycenie wód opadowych, które zalewają posesje wraz z budynkami mieszkalnymi, niszczą nawierzchnie drogi.
23.
ul. Kołłątaja
odwadniających
Poprzez budowę korytek odwadniającyh zwiększy się poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz użytkowników drogi miejskiej, szczególnie w okresie wzmożonych opadów.
SOŁECTWO SKRZECZKOWICE
Remont nawierzchni ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju do wysokości
Wymiana nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową. Zniszczona nawierzchnia z licznymi wyrwami i spękaniami zagraża bezpieczeństwu mieszkańców poruszających się tą ulicą
24.
ul. Myśliwska
posiadanych środków (cd)
pieszo, rowerami i pojazdami mechanicznymi.
SOŁECTWO SZEROKA
Budowa oświetlenia obejmuje opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na odcinku 110m – odnoga do boiska do posesji 5F. Budowa oświetlenia zwiększy bezpieczeństwo osób mieszkających na ul. Henryka
25. Budowa oświetlenia ul. Henryka Sławika – odcinek do boiska
Sławika jak i mieszkańców odwiedzających i korzystających z terenów obiektu sportowego – boiska.
Remont rowu przydrożnego ul. Gagarina od 32
Remont rowu przydrożnego ul. Gagarina od nr 32 w stronę przejazdu kolejowego przewiduje wyłożenie dna i skarp płytami ażurowymi oraz ewentualnie przebudowę przepustów. Wykonanie remontu oraz udrożnienie rowu przydrożnego na ul.
26.
w stronę przejazdu kolejowego
Gagarina to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa dla mieszkańców posesji, ponieważ nie będą zalewane wodą pola, chodniki i drogi dojazowe do posesji uniemożliwiając dojazd do posesji służb ratownicznych.
Budowa oświetlenia ul. Gagarina od nr 71f
Budowa oświetlenia obejmuje opracowanie projektu oraz wykonanie oświetlenia na długości odnogi ul. Gagarina 71f – 77c na istniejących słupach elektrycznych. Budowa oświetlenia to poprawa życia i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców
27.
– 77c
odnogi ul. Gagarina od nr 71f – 77c oraz wszystkich osób korzystających z drogi.
Zakup butów gumowych specjalistycznych dla
Zakup butów gumowych specjalistycznych z wkładkami dla potrzeb drużyny OSP – Szeroka, ul. Gagarina 30. Zakup butów gumowych specjalistycznych z wkładkami dla potrzeb drużyny OSP – Szeroka jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa
28. potrzeb drużyny OSP – Szeroka ul. Gagarina
drużyny w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych w ratowaniu zdrowia i mienia mieszkańców miasta Jastrzębia-Zdroju.
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Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych
Zadanie polega na zakupie i zabudowie tablic informacyjnych z nazwą ulicy i numerami domów dla ulic: Powstańców Śląskich, Malinowa, Truskawkowa, Wojska Polskiego, Wesoła i Wolności. Zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic i numerami
29.
z nazwą ulicy i numerami domów
domów oraz ich zabudowa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

16.

Budowa
wielofunkcyjnego
placu zabaw dla
dzieci na terenie
Parku Zdrojowego
w JastrzębiuZdroju im. dra
Mikołaja Witczaka

OSIEDLE ZDRÓJ

15.

Remont odcinka
ul. Stokrotek

Remont chodnika
i zabudowa ławek.
Zakup i montaż
14. 8 szt. ławek na
terenie III LO
OSIEDLE TUWIMA

13.

MIESZKAŃCY TU WYPOCZYWAJĄ

Rodzinne Ogrody Działkowe to najbardziej kolorowe tereny w mieście, znają je
wszyscy. Nie tylko cieszą wzrok. Są też
miejscem odpoczynku i wytchnienia od
miejskiego zgiełku.

W Jastrzębiu znajduje się 20 Rodzinnych
Ogrodów Działkowych. Z aparatem odwiedziliśmy 3 z nich: Słonecznik, Wisienkę
i Ruptawiec.
– Prowadzę ogród z mężem już 33 lata, to
nasz raj. Mamy tutaj swoje ulubione kwiatki, sadzimy też warzywa na własny użytek.
Z naszej zielonej przestrzeni korzystają również wnuki, przyjeżdżają grillować w weekendy – mówi Aniela Puda, właścicielka działki nr 51 na ROD Ruptawiec.

Celem Rodzinnych Ogrodów Działkowych
jest zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb mieszkańców. Dają
możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych, poprawiają też standard ekologiczny otoczenia.

– Właścicielką ogrodu jest moja mama, jednak jej wiek nie pozwala na wykonywanie
prac fizycznych. Mama potrzebuje mojej pomocy w prowadzeniu działki. Głównie hodujemy kwiaty dla ozdoby na przykład lilie, irysy, mieczyki, ale też borówki, seler czy fasolę
– dodaje Władysław Maleńczyk z działki
nr 139 na ROD Słonecznik.
Mieszkańcy Jastrzębia od lat spędzają aktywnie czas na działkach, wykorzystując
je zarówno w sposób praktyczny, a więc

pod uprawę zdrowych owoców i warzyw,
jak i w celu aktywnego spędzania wolnego czasu poza domem, często też urlopów i wakacji.
– W lecie wszyscy tutaj wypoczywają. Zauważyłam, że wiele nowych działkowców to
ludzie młodzi z dziećmi. Jest tutaj bardzo bezpiecznie, nie przejeżdżają samochody, więc
ich pociechy mogą się wyszaleć na świeżym
powietrzu – dodaje Dorota Cholewińska,
prezes ROD Wisienka.
Dzięki wysiłkom działkowców oraz współpracy z miastem jastrzębskie ogrody działkowe ciągle się rozwijają. Poziom naszych
ROD jest bardzo wysoki, o czym świadczą
przyznawane wyróżnienia i granty.
tekst i fotografie: Wiktoria Knesz

W okresie od dnia 02 września do 24 września br. na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa przy ul. Kaszubskiej 2
(były budynek Zespołu Szkół Nr 7) od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00.
Do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
1.

mężczyzn urodzonych w 2002 roku,

2.

mężczyzn urodzonych w latach 1997 – 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3.

osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
a)

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli
okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli
okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967
r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed
zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

c)

kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych
i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej (Dz.U., poz. 944).

d)

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24
lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w w/w terminie
i wskazanym miejscu.
Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązana jest zawiadomić o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejscu pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego
ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające
przyczyny niestawienia się. Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego
wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia
albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddania się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).
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STOWARZYSZENIE
AKTYWNY SENIOR
ZAPRASZA NA WYCIECZKI:
23-25 IX 2021: Licheń, Częstochowa i inne sanktuaria
17 IX 2021: Teatr Gliwice – spektakl z życia Mozarta z jego
muzyką. Bogate stroje, miejsca w pierwszych rzędach
20-28 XII 2021: Zakopane – dowóz do term, z kapelą, kabaretem
Kontakt: 32 471 20 71, 535 997 170

W nowym roku akademickim
zajęcia dydaktyczne i wykłady
Uniwersytetu III Wieku odbywać
się będą w Domu Zdrojowym
i Masnówce. Dziekanat
uniwersytetu nadal funkcjonował
będzie w budynku Spółki Brackiej.

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.
Powierzchnia Powierzchnia
użytkowa
dodatkowa
[m2]
[m2]

Lp.

Obręb

Nr
działki

Nr księgi wieczystej

1.

JASTRZĘBIE
MIASTO

417/
423/
424/
471

GL1J/00008905/0

17,40 m²

2.

JASTRZĘBIE
MIASTO

427/2
417
421

GL1J/00008905/0

49,00 m²

Adres

Przeznaczenie

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

Okres
najmu

Termin opłat

-

PPH”B”
B – 13

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia
których niezbędna
jest woda

*

do 3 lat

do 10-tego każdego miesiąca

----------

PPH
A S-3

Ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia
których niezbędna
jest woda

*

do 3 lat

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.0050.635.2019
z dnia 19.11.2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej, stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.1.2020 z dnia 07.01.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Or.IV.0050.635.2019
z dnia 19.11.2019 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej, stanowiące 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).

W wydaniu specjalnym gazety „Jastrząb”, poświęconym
„Raportowi o stanie miasta”, w rubryce „inwestycje”
omyłkowo znalazła się liczba wszystkich dróg znajdujących się na terenie Jastrzębia-Zdroju. Z powodu błędu
redakcyjnego opisano ją jako liczbę kilometrów dróg wykonanych w 2020 roku.
Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU
Zgodnie z § 17 Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr
Or.IV.0050.601.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta
Jastrzębie-Zdrój:
Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości informuje, iż na dzień
15.09.2021 r. godz.: 12:00 został ogłoszony nieograniczony przetarg
pisemnych ofert na najem lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 39 w Jastrzębiu-Zdroju.
Przeznaczenie lokalu – branża gastronomiczna tj.: kawiarnie, bary mleczne,
mała gastronomia, restauracje; z ograniczeniem godzin otwarcia lokalu tj. od
godz. 6:00 do godz. 22:00.
Charakterystyka lokalu:
– powierzchnia użytkowa: 158,30 m²,
– powierzchnia piwnic: 49,00 m²,
– powierzchnia grzewcza: 207,30 m².
Wadium: 1000,00 zł, termin wpłaty wadium 15.09.2021 r., do godz. 11:00.

Termin składania ofert: 15.09.2021 r., do godz.: 12:00.

30 czerwca zakończyła się realizacja kluczowych zadań w ramach wspólnego polsko-czeskiego projektu „ Bezpieczeństwo bez granic – projekt współpracy Straży Miejskich z Jastrzębia – Zdroju, Karwiny i Hawierzowa”. Koncept
dofinansowany został 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. W ramach tych środków strona polska wydatkowała 16 050
EUR tj. odpowiednio: 13.642,50 EUR – środki unijne, 802,50 EUR – środki
budżetu państwa, 1605 EUR – środki budżetu miasta.
Uzyskane przez poszczególnych beneficjentów kwoty pozwoliły na doposażenie Straży Miejskiej w Jastrzębiu – Zdroju w zestaw kamer nasobnych
(wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem), oraz bezprzewodową kamerę stanowiącą przenośne uzupełnienie systemu monitoringu wizyjnego
miasta. Z kolei strona czeska zakupiła w ramach projektu system fotopułapek (Městská Policie Karviná) oraz laserową strzelnicę treningową (Městská
Policie Havířov).
Pierwotny okres realizacji rzeczowej projektu, określony w czasokresie od
2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku został, z uwagi na panującą po
obu stronach granicy sytuację związaną z pandemią COVID – 19 przesunięty
na koniec czerwca 2021 r. Sytuacja związana z obostrzeniami sanitarnymi
uniemożliwiła także realizację kluczowego działania podsumowującego
projekt polegającego na wspólnym warsztacie przedstawicieli poszczególnych stron z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. Rozwiązanie problemu
stanowił zatem przeprowadzony w formie zdalnej moduł, w ramach którego
poszczególni uczestnicy projektu omówili całokształt realizowanych przez
siebie działań.
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, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Interreg
V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.mzn.
jastrzebie.pl oraz pod numerem tel.: 32 47 87 016.
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Adrianna Broda i Agnieszka Mojżesz
z tegorocznych Mistrzostw Polski XCO
wróciły ze złotymi medalami. Obie są
zawodniczkami jastrzębskiego klubu
MTB Pressing Team.

MISTRZOSTWO POLSKI
W KOLARSTWIE
GÓRSKIM XCO W RĘKACH
ZAWODNICZEK MTB
PRESSING TEAM!
– Dla mnie było to bardzo duże wyzwanie. Przygotowania rozpoczęłam już w grudniu razem z trenerem Tomaszem Kubalą. Zmiany w kalendarzu przysporzyły trochę problemów,
ale ostatecznie wszystko zagrało tak jak chciałam. Zostałam Mistrzynią Polski XCO 2021
w kategorii Masters Kobiet! – cieszy się Adrianna Broda.
Zawody odbywały się w różnych kategoriach. Zarówno w kategorii Cyklosport Kobiety
(do 30 lat), jak i w Masters Kobiety (powyżej 30 lat) rywalizacja przebiegała pod dyktando zawodniczek z jastrzębskiego klubu MTB Pressing Team.
– Świadoma umiejętności i siły konkurencji mogę stwierdzić, że to ogromny sukces. Sukces,
którego by nie było, gdyby nie pomoc trenera i całej mojej drużyny. Podczas wyścigu czułam
ich wsparcie na każdym metrze tej piekielnej trasy. Ogromną radość podzieliłam z koleżanką
z teamu, Agnieszką Mojżesz, która zdobyła koszulkę Mistrza Polski XCO w kategorii Cyklosport
Kobiet. Nie spoczywamy jednak na laurach i rozpoczynamy przygotowania do kolejnej imprezy
jaką są Mistrzostwa Polski w Maratonie w Srebrnej Górze – dodaje mistrzyni.

RAJD ŚLĄSKA
ULICAMI
JASTRZĘBIA
Najszybsi kierowcy ponownie zagoszczą w naszym mieście. Bazą Rajdu Śląska, będącego 5. rundą ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw
Polski, będzie Stadion Śląski w Chorzowie. Odcinek specjalny w Bziu i Ruptawie zawodnicy przejadą dwukrotnie –
w sobotę, 11 września. Kibice będą mieli
okazję zobaczyć ponad setkę załóg, nie
tylko w najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych rajdówkach, ale
również w samochodach historycznych.
Drugi przejazd jastrzębskiego odcinka
zostanie rozegrany jako Power Stage.
W Mistrzostwach Polski to dodatkowo
punktowana próba, więc z pewnością żaden z kierowców nie odpuści i czeka nas
wspaniałe motoryzacyjne widowisko.
tekst i fotografia: Łukasz Parylak

Choć obie wywodzą się z maratonów, wystartowały w mistrzostwach cross country.
Adrianna Broda sięgnęła po tytuł Mistrzyni Polski już rok temu. Teraz go skutecznie
obroniła. Trenerem obu zawodniczek jest Tomasz Kubala.
Mistrzostwa Polski XCO 2021 odbywały się w Boguszowie Gorcach na początku sierpnia. Trwały 3 dni. XCO to olimpijska formuła kolarstwa górskiego. Na krótkiej pętli każda kategoria zawodników ma wyznaczoną ilość okrążeń, które musi pokonać. Pętla ma
zwykle około 3-4 km, a poziom trudności jest wysoki.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Dominik Jarosz i Marcin Horzelski
prezentują stroje na Ligę Mistrzów
fot. Tomasz Kubala – MTB Pressing Team
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fot. Magdalena Kowalik – JKH GKS Jastrzębie

MISTRZOWIE
Z MISTRZAMI W SKŁADZIE!
Jastrzębski Węgiel rozpoczął przygotowania do obrony tytułu mistrza Polski. Wysokie morale naszej drużyny dodatkowo
podnosi obecność mistrzów olimpijskich w składzie. Rozgrywający Benjamin Toniutti i atakujący Stephen Boyer to zawodnicy,
którzy podczas igrzysk w Tokio wywalczyli z reprezentacją Francji olimpijskie złoto, a w zbliżającym się sezonie PlusLigi bronić
będą barw Jastrzębskiego Węgla.
Pierwszy mecz sezonu ligowego z udziałem naszej drużyny
zaplanowano na 2 października. Zagramy na wyjeździe z beniaminkiem PlusLigi LUK Politechniką Lublin. Pierwszym przetarciem naszej drużyny przed nadchodzącymi rozgrywkami
był udział w Letniej Lidze PLS na piasku. Pomarańczowi, choć
w niebieskich strojach, dotarli do ćwierćfinału turnieju.
tekst: Łukasz Parylak

fot. Arkadiusz Kogut – Jastrzębski Węgiel

PO SZEŚCIU KOLEJKACH
– SZEŚĆ PUNKTÓW
W meczu pierwszej kolejki Fortuna I Ligi GKS Jastrzębie nie poprawił bilansu rywalizacji z drużyną z Niepołomic. Było to ósme spotkanie z tym rywalem – w żadnym z nich GKS nie odniósł zwycięstwa. Podopieczni Jacka Trzeciaka zrehabilitowali się jednak już
w meczu ze Stomilem Olsztyn. Waleczna postawa do końca spotkania poskutkowała podyktowanym rzutem karnym, który wykorzystał Daniel Rumin, strzelając tym samym pierwszego gola
dla Jastrzębia w sezonie. W kolejnym spotkaniu GKS Jastrzębie
zmierzył się z Koroną Kielce i zgodnie z przewidywaniami rywal
wysoko postawił poprzeczkę i to piłkarze z Kielc byli górą. Z kolei
w czwartej kolejce piłkarze przywieźli jeden punkt za remis w Łodzi z tamtejszym ŁKS-em. Drużyna z Harcerskiej dorzuciła też po
jednym oczku po domowym starciu z Resovią Rzeszów i wyjazdowym z Miedzią Legnica.
Warto przypomnieć, że nasz zespół w dużej mierze składa się
z zupełnie nowych zawodników. Przetasowania w sztabie szkoleniowym i składzie drużyny to niejedyne zmiany, jakie w ostatnim czasie zaszły w GKS-ie. Nowym prezesem klubu został
Marcin Ćwikła, wcześniej związany m.in. z GKS-em Katowice.
Nasza drużyna pozyskała również nowego sponsora głównego
– została nim firma Skanix.
tekst i fotografia: Łukasz Parylak

PEŁNA MOBILIZACJA

JKH GKS Jastrzębie rozpoczął rywalizację w Hokejowej Lidze Mistrzów, czyli Champions Hockey League. Historyczny debiut jastrzębskiej drużyny w prestiżowych międzynarodowych rozgrywkach nastąpi 3 września, tuż po zamknięciu bieżącego wydania,
kiedy na Jastorze zagramy z HC Bolzano – 19-krotnym mistrzem
Włoch. Nasi pozostali grupowi rywale to austriacki Red Bull Salzburg oraz norweski Frisk Asker.

fani mają szansę wygrać podróż na finał CHL.
Więcej szczegółów znajdziecie w mediach społecznościowych klubu.
tekst: Łukasz Parylak

Mistrzowie Polski pod wodzą Roberta Kalabera łączą przygotowania do występu w CHL oraz zbliżającego się startu sezonu Polskiej Hokej Ligi. Krajowe rozgrywki rozpoczynają się dla JKH GKS
Jastrzębie już 17 września. Nasi hokeiści nie mogą narzekać na
brak zajęć, gdyż dodatkowo siedmiu zawodników JKH znalazło się
w gronie powołanych do reprezentacji Polski na turniej kwalifikacji olimpijskich w Bratysławie. 22 sierpnia, w ramach odbywającego się w Jastrzębiu-Zdroju zgrupowania, biało-czerwoni rozegrali
mecz kontrolny... z JKH GKS Jastrzębie.

Z okazji startu w CHL, klub zaprasza wszystkich
kibiców do udziału w wyjątkowej rywalizacji.
CHL Fan Challenge to prawdziwe wyzwanie dla
fanów hokeja. Wspieraj swój zespół, typuj wyniki, rozwiązuj quizy i nie tylko. Najwierniejsi

fot. Łukasz Parylak
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