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trzymacie w rękach najnowszy numer gazety „Jastrząb”. Ko-
rzystając z tej okazji, składam najserdeczniejsze życzenia całej 
Górniczej Braci, a wszystkim mieszkańcom naszego miasta – ra-
dosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Gratuluję rów-
nież sportowcom, którzy po raz kolejny udowodnili, że Jastrzę-
bie-Zdrój to Miasto Mistrzów. O ich sukcesach przeczytacie na 
ostatnich stronach „Jastrzębia”.
Znajdziecie w nim również informacje o Społecznej Inicjatywie 
Mieszkaniowej, dzięki której na Bogoczowcu powstanie kilkadzie-
siąt nowych mieszkań, a także o tym, na co przeznaczymy fun-
dusze przyznane w ramach Polskiego Ładu. Nasze miasto może 
poszczycić się wyjątkową skutecznością w ich pozyskiwaniu. W ra-
mach programu otrzymamy prawie 39 milionów zł, z czego 24 
300 000,00 zł przeznaczymy na kolejny etap przebudowy Łaźni 
Moszczenica. A skoro o tej inwestycji mowa, przedstawiamy rów-
nież sylwetkę dyrektorki tej instytucji – Eweliny Budzińskiej-Góry.
Zachęcam także do przeczytania o pozostałych inwestycjach 
prowadzonych w mieście. W tym numerze koncentrujemy się 
przede wszystkim na inwestycjach drogowych – od tych drob-
nych po rozpoczęty właśnie remont ulicy Wyzwolenia czy nowe 
rondo, łączące ulice Piłsudskiego, Graniczną i Północną, które zo-
stało właśnie otwarte dla ruchu.
Jeszcze raz życzę wszystkim spokojnych, beztroskich świąt.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Drodzy jastrzębianie,

Zdrowych, spokojnych 
i pełnych rodzinnego ciepła 
świąt Narodzenia Pańskiego.

Odpoczynku od 
codziennego zabiegania 
oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku oraz 
spełnienia w życiu osobistym 
i zawodowym życzy

w imieniu 
Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój

Przewodniczący 
Piotr Szereda

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
upłyną w zdrowiu i szczęściu, niech przyniosą 

wszystko, co nadaje sens życiu i stanowi o jego 
wartości – miłość, pokój, ludzką serdeczność. 

Pamiętajmy, aby szczęściem i życzliwością dzielić się 
z innymi. Niech w tym ważnym okresie żaden człowiek 

nie pozostanie sam.
Życzę Wam świąt spędzonych w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze oraz niegasnącego zapału do realizacji 
wyznaczonych celów w nadchodzącym 2022 roku.

Anna Hetman 
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
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MIEJSCE DOBRE DO ŻYCIA
Jastrzębie-Zdrój znalazło się w czołówce 
śląskich miast, w których żyje się najlepiej!
Estetyka krajobrazu, stopień zanieczyszczenia środowiska, przyrost 
naturalny, wydatki inwestycyjne gmin, poziom bezrobocia, dostęp do 
usług publicznych czy bezpieczeństwo. Aż 48 kryteriów wzięto pod 
uwagę by ustalić, które gminy w Polsce są najlepsze do życia.

Wskaźnik Jastrzębia-Zdroju wynosi 54,94 co sprawia, że jest ono 
piątym najlepszym miastem na prawach powiatu w wojewódz-
twie śląskim, tuż za Katowicami, Bielskiem-Białą, Gliwicami i Ty-

chami. Jeszcze lepiej wypadamy na tle miast w regionie. Spośród 
wszystkich gmin Aglomeracji Rybnickiej jesteśmy na pierwszym 
miejscu. Niżej w tabeli znajdują się Żory, Rydułtowy, Rybnik, Wo-
dzisław Śląski, Radlin i Pszów.

Ranking „Gmina dobra do życia” stworzył profesor Przemysław 
Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Serwisu Samo-
rządowego PAP. W zestawieniu pojawiło się 2477 gmin różnego 
typu z całej Polski.

Honorowy patronat nad Rankingiem objął premier Mateusz Mo-
rawiecki, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, 
Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich. Partne-
rami Rankingu są spółka PGNiG oraz Energa Grupa ORLEN.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

– Po 15 latach przyjęliśmy nowe studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego dla Jastrzębia-Zdroju. To 
dokument, dzięki któremu wielu jastrzębian 
będzie mogło wybudować wymarzony dom, 
a nam otwiera między innymi możliwość za-
oferowania nowych terenów potencjalnym 
inwestorom. To najważniejsza uchwała tej 
kadencji a także najważniejszy dokument dla 
rozwoju naszego miasta. Cieszę się, że po 4 
latach intensywnej pracy i współpracy także 
z mieszkańcami (bo to ich wnioski analizowali-
śmy), udało się przyjąć nowe studium. Nie jest 
to dokument, który do końca nas satysfakcjo-
nuje, ale jest to na pewno duży krok naprzód 
w rozwoju Jastrzębia-Zdroju – ocenia prezy-
dent Anna Hetman.

Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego ostatni raz 

uchwalane było w 2005 roku a następ-
nie aktualizowane w 2007. Po,dstawą dla 
prac nad tym dokumentem była koniecz-
ność dopasowania kierunków rozwoju do 
potrzeb miasta, racjonalność zarządzania 
jego zasobami, pragmatyczne i realistyczne 
zbudowanie dobrej przyszłości. Ustalenia 
studium odnoszą się do kwestii przestrzen-
nych oraz społecznych, ekonomicznych, 
kulturowych i środowiskowych w zakresie 
gospodarki przestrzennej. Powstało ono 
w oparciu o ocenę bilansu dotychczasowej 
polityki w tym zakresie, analizy scenariu-
szy rozwoju i wybór najbardziej racjonalnej 
i efektywnej opcji dla planowania miasta.

– To urealniony dokument, przy opracowaniu 
którego braliśmy pod uwagę głosy potencjal-
nych inwestorów, przedsiębiorców i miesz-
kańców. Dołożyliśmy wszelkich starań, by 

dotrzeć do mieszkańców z informacją o pla-
nowanej zmianie w studium, czego efektem 
jest złożenie prawie 2400 wniosków – do-
daje prezydent Jastrzębia-Zdroju.

Dzięki nowemu studium aż o 83,71% 
wzrastają tereny pod zabudowę miesz-
kaniową, które jastrzębianom dają moż-
liwość budowania jeszcze większej ilości 
domów jednorodzinnych. O ponad 18,5% 
więcej terenów niż w poprzednim studium 
miasto przeznaczyło na budowę budyn-
ków wielorodzinnych. To celowy zabieg, by 
zachęcić deweloperów do budowy aparta-
mentowców, ale też szansa na realizację 
dalszych planów rozwoju mieszkalnictwa 
w Jastrzębiu-Zdroju.

W nowym studium aż o ponad 42% wzro-
sła liczba terenów produkcyjno-usługo-
wych. – Tu najistotniejsza zmiana dotyczy 
tzw. Ławczoka na granicy z Żorami od strony 
strefy. To naturalne przedłużenie rozwijającej 
się już strefy jastrzębsko-żorskiej – tłumaczy 
Anna Hetman.

Zaś z myślą o mikro i małych przed-
siębiorcach, miasto zwiększyło tereny, 
które mogą być zagospodarowane na 
cele mieszkalno-usługowe. Tu mówimy 
o wzroście aż o ponad 36%. O 55% wzra-
sta powierzchnia pod tereny potrzebne, by 
kontynuować eksploatację górniczą.

W sumie w pracach nad nowym studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego przeanalizowano 
aż 2389 wniosków.

tekst: Izabela Grela

DUŻY KROK NAPRZÓD 
DLA ROZWOJU MIASTA

Jastrzębie-Zdrój ma nowe studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego
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Podczas ostatniego posiedzenia przegłosowanych zostało kil-
kanaście uchwał. Akceptację Rady uzyskała między innymi 
zmiana podatków od środków transportowych i od nieruchomo-
ści. Zaczną one obowiązywać 1 stycznia 2022 roku. Wyrażono 
też zgodę na likwidację Szkoły Policealnej nr 2 mieszczącej się 
wcześniej w Zespole Szkół nr 2.

Radni przegłosowali zmiany w bieżącym budżecie i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Miasta. Zdecydowali też, że plac przed ki-
nem Centrum będzie nazwany imieniem Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. To efekt porozumienia między radnymi, prezy-
dent Anną Hetman i Esterą Woźniak-Prycelas, przedstawicielką 
komitetu mieszkańców wnioskujących wcześniej by imieniem 
tym nazwać nowo powstałe rondo. Więcej o tej sprawie piszemy 
na stronie 9.

Radni zaakceptowali też uchwałę w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które prze-
znaczone zostaną środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przewidziane na 2021 rok. Ogółem na 
ten cel zostanie przeznaczone 2 422 858,00 zł. Radni zagłosowali 
również za przystąpieniem Jastrzębia-Zdroju do Związku Miast 
Polskich w Poznaniu.

W czasie październikowej sesji Stanisław Faber, naczelnik Wy-
działu Edukacji, przedstawił radnym coroczny raport o stanie 

oświaty za rok szkolny 2020/2021. Więcej o aktualnej sytuacji 
w szkolnictwie piszemy na kolejnej stronie.

Tradycyjnie podczas sesji radni złożyli również interpelacje. 
Wśród zapytań skierowanych do prezydenta miasta znalazły się 
m.in. te dotyczące dowozu osób do Domu Nauki i Rehabilitacji 
dla Dzieci Niepełnosprawnych, doświetlenia przejść dla pieszych 
czy środków dla sołectw i zarządów osiedli na zadania z zakresu 
sportu i kultury.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Natalia Ulbrych jest nową przewodniczącą jastrzębskiej Młodzieżowej Rady 
Miasta. Zastąpiła na tym stanowisku Agatę Piotrkowską.
Jak długo jesteś członkinią Młodzieżo-
wej Rady Miasta?

Od 2017 roku. Chodziłam wtedy do Gim-
nazjum nr 4.

Jak trafia się do Rady?

Jeżeli ktoś chce zostać radnym, startu-
je w wyborach, które ogłaszamy między 
innymi na naszym Facebooku. Ale nawet 
jeśli nie wystartuje, albo się nie dostanie, 
a naprawdę chce działać, może zacząć 
w każdej chwili. Nie będzie radnym, ale 
może się angażować i nam pomagać. Jest 
wiele takich osób.

Co sprawia, że gimnazjalistka chce dołą-
czyć do Młodzieżowej Rady Miasta?

Kiedy startowałam, nie do końca wiedzia-
łam, czym jest w ogóle MRM. Poszłam za 
namową kilku osób. Wtedy rada nie dzia-
łała tak prężnie jak teraz. Mało kto w ogó-
le o niej wiedział. Na szczęście wystarczy-
ło, by w tamtej kadencji spotkało się kilka 
osób, które chciały coś zmienić i to zrobi-
ły. Jestem osobą, która zawsze musi być 
w ruchu, mieć jakiś cel. Uwielbiam zdoby-
wać nowe doświadczenia. Są bezcenne. 
Jestem wdzięczna, że dołączyłam wtedy 
do rady, gdybym tego nie zrobiła, dziś 
byłabym kompletnie inną osobą.

Radnego wybierają uczniowie, ale prze-
wodniczącego – rada. Byłaś chętna na to 
stanowisko?

W tym roku wybór był jednogłośny. Dla 
mnie to nie była łatwa decyzja. To sta-
nowisko z ogromną odpowiedzialnością, 
początkowo nie byłam chętna. Wiele osób 
mnie do tego namawiało. Nie chcąc ich za-
wieść, zgodziłam się wystartować.

Jakie są wasze główne zadania?

Sesje formalne odbywają się nie rzadziej, 
niż raz na dwa miesiące. Poza tym spoty-
kamy się online lub na mieście. Omawia-
my nasze plany i przyszłe akcje, dzielimy 
się obowiązkami i formalnościami z tym 
związanymi. Regularnie spotykamy się 

z panią prezydent i radnymi, którzy się 
z nami konsultują. Ale rada to dla mnie 
nie tylko obowiązki. Często spotykamy się 
prywatnie, bo po prostu się lubimy.

Jakie są twoje główne cele jako przewod-
niczącej?

Dla mnie najważniejsze jest to, żeby rada 
się rozwijała. Mało kto wie, że nasza 
MRM jest rozpoznawalna wśród mło-
dzieżowych rad w całej Polsce i chciała-
bym to utrzymać. Mamy naprawdę wiele 
pomysłów ale na ten moment wolałabym 
nie zdradzać szczegółów.

Jesteś nie tylko przewodniczącą rady ale 
też członkinią Polskiej Rady Organizacji 
Młodzieżowych. Wiążesz swoją przy-
szłość z działalnością publiczną?

Jestem typem człowieka który nie potrafi 
siedzieć bezczynnie i gdy pojawia się ja-
kiś problem, muszę go natychmiast roz-
wiązać. Mimo że uwielbiam to, co robię, 
to jednak w przyszłości chciałabym się 
skupić na nauce i rozwoju osobistym. Nie 
wykluczam oczywiście, że zawsze w jakiś 
sposób będę działać na rzecz dobra ogó-
łu, ale myślę ze nie będzie to moje głów-
ne zajęcie. Oczywiście, nigdy nie wiadomo 
co przyniesie życie.

rozmawiała: Kamila Sadowska-Lasyk

PAŹDZIERNIKOWA SESJA RADY MIASTA

„NIE POTRAFIĘ SIEDZIEĆ BEZCZYNNIE”
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MAMY 
NOWĄ 
RADĘ 
KOBIET
25 października odbyło się 
pierwsze posiedzenie nowego, 
siedmioosobowego składu rady 
kobiet. W drugiej kadencji człon-
kiniami rady zostały: Ewelina Au-
guścik, Agnieszka Badach, Hanna 
Goik, Teresa Piech, Marta Wię-
dłocha-Grabka, Aneta Wychorska 
i Olga Żak.

– Cieszę się, że skład rady jest tak 
zróżnicowany, że reprezentują Pa-
nie różne środowiska, maja różne 
doświadczenie życiowe i zawodo-
we. Chcę, żebyśmy razem budo-
wały pozytywną stronę miasta. 
Uważam, że kobiety są bardziej 
pozytywnie nastawione do życia i, 
że potrafią patrzeć szerzej – mó-
wiła prezydent Anna Hetman.

Na pierwszym posiedzeniu wy-
brano przewodniczącą. Została 
nią Agnieszka Badach. – Czu-
ję lekką tremę i sporą odpowie-
dzialność. Bardzo mi zależy, żeby 
dokończyć projekty rozpoczęte 
w poprzedniej kadencji. W radzie 
są kreatywne i przedsiębiorcze 
dziewczyny, jestem przekonana, że 
to się świetnie przełoży na działa-
nie – mówi.

Podczas inauguracji kobiety roz-
mawiały o swoich planach i prio-
rytetach, również w kontekście 
strategii rozwoju miasta. Kaden-
cja Jastrzębskiej Rady Kobiet po-
trwa 3 lata.

tekst i fotografia: Kamila Sadowska-Lasyk

TECHNIKA I SZKOŁY 
BRANŻOWE CORAZ 
BARDZIEJ POPULARNE
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta sporo 
uwagi poświęcono tematowi edukacji. 
Był to czas ogłoszenia corocznego 
raportu o realizacji zadań oświatowych 
w poprzednim roku szkolnym. Raport 
przedstawił i omówił Stanisław Faber, 
naczelnik Wydziału Edukacji.

Uczniowie, nauczyciele i szkoły w liczbach

W roku szkolnym 2020/2021 w Jastrzębiu-Zdroju naukę rozpoczęło łącznie 12 982 
uczniów. Było wśród nich 2728 przedszkolaków, 6644 uczniów szkół podstawowych 
i 3610 uczniów szkół ponadpodstawowych. Wśród tych ostatnich 1598 osób wybrało 
liceum, 1442 technikum a 743 szkoły branżowe. – W szkołach średnich, zwłaszcza bran-
żowych, mamy coraz więcej klas. Jest to związane z ogólną tendencją rozwoju szkolnictwa 
zawodowego. Po raz pierwszy prowadziliśmy nabór do szkoły branżowej II stopnia. Nasza 
oferta edukacyjna jest w tym momencie pełna – komentował podczas przedstawiania ra-
portu Stanisław Faber.

W ubiegłym roku szkolnym w naszym mieście funkcjonowały 22 przedszkola, 20 szkół 
podstawowych i 15 ponadpodstawowych (6 liceów, 6 techników i 3 szkoły branżowe).

We wszystkich jastrzębskich publicznych placówkach oświatowych zatrudnionych było 
w tym czasie 1519 nauczycieli – o 20 mniej niż w poprzednim roku.

Wyniki egzaminów ósmoklasisty

Do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego podeszło 810 uczniów, z matematyki 
– 811. Szkoła Podstawowa nr 15 może pochwalić się najlepszymi wynikami. Średnio 
z języka polskiego uczniowie uzyskali 69%, podczas gdy średnia dla województwa to 
60,57%. Z matematyki uczniowie SP15 uzyskali średnio 58%, (wojewódzka średnia – 
47%). Najlepsze wyniki uczniowie osiągnęli z języków obcych: ósmoklasiści z piętnastki 
średnio zdobyli 74% z tego egzaminu (67% to średnia w województwie śląskim).

Matury

Do wymaganych egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiło 
665 uczniów. Świadectwo dojrzałości zdobyło 498 osób. Zdawalność dla języka pol-
skiego wyniosła 93%, dla matematyki 78% a dla języka angielskiego 94%. Uczniowie li-
ceów poradzili sobie lepiej z egzaminem z języka polskiego, zaś uczniowie techników 
– z matematyką. Najlepszy wynik z polskiego uzyskali uczniowie z IV Liceum Ogólno-
kształcącego (średni wynik 72%; wojewódzka średnia wyniosła 55,76%), z matematy-
ki uczniowie Technikum nr 4, którzy średnio otrzymali wynik 79% (54,75% to średnia 
w województwie). Z języka angielskiego najlepsi okazali się uczniowie z I Liceum Ogól-
nokształcącego. Średnio zdali egzamin na 92%. W województwie było to 77,54%.

Laureaci

W ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych i konkursach na poziomie ponadpod-
stawowym mieliśmy 8 laureatów.

Rekrutacja

Naukę w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych w Jastrzębiu rozpoczęło w roku 
szkolnym 2020/2021 1002 uczniów. Aż 248 z nich to osoby spoza naszego miasta. Rok 
wcześniej było ich zaledwie 91. – Do szkół ponadpodstawowych w Jastrzębiu uczęszcza 
coraz więcej uczniów z sąsiednich gmin. Wskazuje to jednoznacznie, że nasza oferta edukacyj-
na, w której otwarto nowe kierunki kształcenia, przyciąga młodzież – mówi Stanisław Faber.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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NA SPACER 
ULICĄ PÓŁNOCNĄ
Atrakcyjna trasa spacerowa powstała dzięki modernizacji chod-
nika przy ulicy Północnej.

Nowy asfalt został położony na ponad 800-metrowym odcinku 
od ul. Grodzkiej do ul. Nepomucena. Dzięki temu wzdłuż ulicy 
powstał nie tylko ciąg komunikacyjny, ale przede wszystkim 
wygodna, szeroka na 2,5 metra trasa spacerowa – atrakcyjna 
dla rodzin z dziećmi czy rolkarzy. Remont chodnika kosztował 
162 555,09 złotych.

tekst i fotografia: Barbara Englender

PO JASTRZĘBSKICH DROGACH NOWYM ASFALTEM
Kolejne odcinki jastrzębskich ulic zostały wyremontowane.  
Nową nawierzchnię położono na odcinkach ulicy Myśliwskiej, 
Frysztackiej i Długosza.

650 metrów bieżących nowej drogi to 
efekt przebudowy ulicy Długosza. W ra-
mach prac została wykonana nowa kon-
strukcja podbudowy wraz z nawierzchnią. 
Przebudowa uwzględniła wykonanie dre-
nażu z pomocą rur drenarskich, odprowa-
dzających wody deszczowe. Ułożono rów-
nież krawężniki drogowe oraz wykonano 
zjazdy do posesji. Pobocza utwardzono 
destruktem asfaltowym. Koszt całości ro-
bót wyniósł 1 116 766,38 zł.

Podobny zakres prac wykonano w przy-
padku ulicy Myśliwskiej. W ten sposób 
zmodernizowano odcinek drogi o długości 
250,00 mb. Remont ten został sfinan-
sowany dzięki Jastrzębskiemu Budże-
towi Obywatelskiemu. Pieniądze, które 
w jego ramach uzyskały sołectwa Bory-
nia i Skrzeczkowice, zostały uzupełnione 
środkami z funduszy sołeckich i budżetu 
miasta. Łącznie modernizacja ulicy My-
śliwskiej kosztowała 365 430,76 zł.

Na ul. Frysztackiej stworzono natomiast 
nakładkę asfaltową na długości 174 me-
trów bieżących. Wykonano również zjazd 
z kostki brukowej. Remont ulicy Frysz-
tackiej sfinansowano z Jastrzębskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Kosztował on 
82 975,39 zł. Dodatkowo, w ramach bu-
dżetu obywatelskiego, na tym samym 
odcinku drogi wykonano oświetlenie za 
11 487 zł.

tekst i fotografie: Barbara Englender

RUSZA 
REMONT ULICY 
WYZWOLENIA
Kolejny fragment ulicy Wyzwolenia będzie remon-
towany. Prace ruszyły 15 listopada.

W związku z remontem zamknięty dla ruchu zo-
stał odcinek od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do 
skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Objazd popro-
wadzono ulicami Cieszyńską, Władysława Jagiełły 
i Chlebową. Dopuszczony jest jedynie ruch pojaz-
dów budowy oraz użytkowników posesji położo-
nych na zamkniętym odcinku drogi. Ruch pieszych 
wzdłuż przebudowywanej drogi jest możliwy jedy-
nie w asyście pracowników budowy.

W związku z przebudową z utrudnieniami muszą się 
liczyć także rowerzyści, korzystający z „Żelaznego 
Szlaku Rowerowego” – wyłączony został przejazd 
przez ul. Wyzwolenia. Tu również wytyczono objazdy.

Choć prace przy remoncie ulicy Wyzwolenia potrwają 
około roku, przejazd na Żelaznym Szlaku Rowerowym 
zostanie otwarty już wiosną – tak, by rowerzyści od 
początku sezonu mogli korzystać z tej atrakcji.

tekst: Barbara Englender
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NOWE RONDO JUŻ PRZEJEZDNE!
To wiadomość, na którą czekali jastrzębscy kierowcy. Otwarto już dla ruchu 
nowe rondo, łączące aleję Piłsudskiego z ulicami Graniczną i Północną.

– Roboty postępują zgodnie z planem, dlatego już teraz możemy otworzyć rondo. 
Upłynnienie ruchu w mieście jest tu priorytetem – komentuje Roman Fokso-
wicz, zastępca prezydenta.

Przypomnijmy, że rondo ma średnicę aż 28 metrów, co czyni je jednym z naj-
większych w mieście. Będzie to równocześnie pierwsze w Jastrzębiu-Zdroju 
rondo turbinowe. Oznacza to taką konstrukcję, która automatycznie napro-
wadza kierowcę na odpowiedni zjazd z ronda – nie można po nim jeździć 
na około, lecz wymusza ono zjazd, zapewniając płynniejszy ruch pojazdów.

Pozostała część inwestycji, czyli budowa wiaduktu, ma zakończyć się 
w czerwcu przyszłego roku. Cały koszt to niemal 18 milionów 370 tysięcy 
złotych, jednak tylko połowa tej kwoty wydana zostanie z budżetu miasta. 
Druga część zostanie pokryta przez Fundusz Dróg Samorządowych.

Oznacza to także zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej oraz „po-
wrót” przeniesionego przystanku pod Urząd Miasta.

tekst: Barbara Englender

Z Polskiego Ładu dostaliśmy najwięcej spośród  
wszystkich gmin Rybnickiego Okręgu Węglowego.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Z REKORDOWYM 
DOFINANSOWANIEM – 39 MLN ZŁ
– Jako miasto złożyliśmy 3 wnioski. Wszystkie otrzymały dofi-
nansowanie, co niezmiernie cieszy. Każda z tych inwestycji jest 
miastu potrzebna – komentuje prezydent Anna Hetman.

Na nasze projekty otrzymaliśmy z Programu Inwestycji Stra-
tegicznych Rządowego Funduszu Polski Ład prawie 39 milio-
nów złotych.

Największą inwestycją jest przebudowa Łaźni Moszczenica na 
cele Instytutu Dziedzictwa i Dialogu. Na ten cel otrzymaliśmy 
24 300 000 zł. W ramach dofinansowania zostaną wykonane 
roboty budowlane, dzięki którym powstanie Centrum Porozu-
mienia Jastrzębskiego. Projekt jest już gotowy. Będzie to kon-
tynuacja prac nad tworzeniem Instytutu. Pierwsza część prze-
budowy Łaźni ma się skończyć w połowie przyszłego roku. 
Powstanie tam Carbonarium – miejsce prezentujące historię 
węgla, kopalń i miasta.

9 700 000 zł zostanie przeznaczone na budowę ronda na 
skrzyżowaniu ulic Podhalańska-Zielona-Młyńska. Ta inwesty-
cja szczególnie ucieszy kierowców, ponieważ od lat jest to jed-
no z najbardziej kolizyjnych miejsc. – Mamy już projekt, szykuje-
my dokumentację potrzebną do przetargu. Procedura przetargowa 
ruszy jeszcze w tym roku, a w przyszłym doczekamy się gotowej 
inwestycji – dodaje Anna Hetman.

Remont ulicy Witczaka to kolejna inwestycja drogowa. Za 
5 000 000 zł zostanie wyremontowany odcinek prowadzący 
do skrzyżowania z ulicą Wodzisławską. Włączenie się do ruchu 
w tym miejscu nie było do tej pory łatwe. W ramach tego zada-
nia zostanie zniwelowany najazd i wymieniona nawierzchnia.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

PRZEBUDOWA ŁAŹNI MOSZCZENICA

BUDOWA RONDA NA ULICY PODHALAŃSKIEJ

PRZEBUDOWA ULICY WITCZAKA

5 000 000 zł

24 300 000 zł

9 700 000 zł

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE
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NOWE 
TECHNOLOGIE 
BEZ TAJEMNIC

30 uczestników i 56 godzin 
szkoleń z zakresu najnowszych 
technologii, budowania zespołu 
czy organizacji pracy w firmie. 
Trwają szkolenia w ramach 
projektu ENTER Jastrzębie.
– To program adresowany do ludzi młodych, którzy chcą w naszym 
mieście założyć swój biznes związany z nowymi technologiami. Za-
leży nam na tym, by dawać jastrzębianom jak najwięcej narzędzi, 
które pomogą im w naszym mieście rozwijać się i pracować. „En-
ter Jastrzębie” to jeden z takich projektów – tłumaczyła założenia 
przedsięwzięcia prezydent Anna Hetman.

Czym zatem jest ów „Przemysł 4.0”? – To nie jest coś jasno zde-
finiowanego, od A do B, tylko pewna wizja tego, co chcemy wdrażać 
w organizacjach. Obecnie 4% firm na świecie pracuje w przemyśle 
4.0, a cała reszta myśli o tym, by się w tym miejscu znaleźć – wy-
jaśnia Adam Moszyński, trener prowadzący zajęcia. Wtórują mu 
uczestnicy zajęć: – Te rzeczy są jeszcze nowinkami, ale za kilka – 
kilkanaście lat mogą być już podstawą istnienia naszej gospodarki. 
To, co możemy znaleźć na ten temat w internecie, często jest pod-
koloryzowane. Tutaj możemy zobaczyć, jak to naprawdę wygląda 
– mówi Tomasz Jaworski, uczestnik szkolenia.

Podczas zajęć omawiane są zarówno zagadnienia związane 
z prowadzeniem nowoczesnych przedsiębiorstw, jak i prowa-
dzone różnorodne ćwiczenia, które pozwalają zobaczyć w prak-
tyce, jak np. wygląda budowanie zespołu. I tak, na przykład, 
uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniem, którym było zbudo-
wanie stabilnej wieży z kilku nitek makaronu i cukierkowej pian-
ki – Jednym z ćwiczeń, które robimy tu na zajęciach jest „wyzwanie 
piankowe marshmallow” – to proste zadanie, które pokazuje, w jaki 
sposób prototypuje się wyroby. Pozwala również zobaczyć, jak bu-
dować zespół i jakie cechy muszą mieć jego poszczególni członko-
wie, by mogli razem odnieść sukces. To ćwiczenie robione przez tre-
nerów na całym świecie – tłumaczy Adam Moszyński.

tekst: Barbara Englender

NOWE MIESZKANIA 
POWSTANĄ 
NA BOGOCZOWCU
W ramach Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej „Śląsk Południe” 
w Jastrzębiu-Zdroju powstanie 
kilkadziesiąt mieszkań.

Anna Hetman, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój, podpisa-
ła umowę z Krajowym Zasobem Nieruchomości, powołując 
spółkę w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Dzięki 
temu w Jastrzębiu-Zdroju powstanie kilkadziesiąt mieszkań na 
wynajem. Pozostałymi członkami SIM „Śląsk Południe” zosta-
ły gminy Radlin, Rydułtowy, Kuźnia Raciborska, Czerwionka, 
Knurów, Wisła, Strumień i Bielsko-Biała.

Miasto do spółki wniosło 3 miliony zł wkładu. Kwotę w całości 
zrefundowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. – Pierw-
sze mieszkania powstaną na osiedlu Bogoczowiec, gdzie posiadamy 
tereny uzbrojone i gotowe do rozpoczęcia inwestycji. Inwestycja bę-
dzie w stu procentach finansowana z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego – tłumaczy Anna Hetman.

Jednym z głównych celów działalności spółki jest budowanie 
domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu 
zgodnie z przepisami ustawy i SIM. W ramach realizacji spółki 
na terenie ww. gmin zostaną wybudowane lokale mieszkalne 
na wynajem w systemie SIM. To oferta skierowana do rodzin 
o średnich dochodach, które przekraczają limit pozwalający 
ubiegać się o mieszkanie komunalne z zasobu gminnego, lecz 
jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej lub nie zamie-
rzają zaciągać długoterminowego zobowiązania w banku.

Ponadto Miasto Jastrzębie-Zdrój z tego samego Banku Gospo-
darstwa Krajowego stara się o dofinansowanie do zakupu miesz-
kań z rynku wtórnego z przeznaczeniem na lokale komunalne. 
– W 2022 roku chcemy kupić pierwsze pięć mieszkań. Na ten cel już 
zabezpieczone są pieniądze w budżecie – dodaje Anna Hetman.

Dodatkowo uwolnione zostanie kilkanaście mieszkań komunal-
nych, gdyż ich lokatorzy zostaną już niebawem przeniesieni do 
tymczasowych lokali socjalnych ulokowanych przy ulicy Gaga-
rina. Inwestycja jest już na ostatniej prostej. W budynku przy 
ul. Gagarina powstanie 15 lokali tymczasowych, przeznaczo-
nych dla osób po eksmisji, które nie mają uprawnień do miesz-
kań socjalnych. Ich powierzchnia użytkowa będzie wynosiła od 
niespełna 13 do 19 m2, ze wspólnymi toaletami i natryskami. 
Powstaną także cztery mieszkania dla niepełnosprawnych 
w pełnym standardzie. Każde z nich składać się będzie z po-
koju, łazienki i aneksu kuchennego. Mieszkania będą miały po-
wierzchnię ponad 35 metrów kwadratowych.

Dodatkowo przypomnijmy, że w trakcie jest budowa 33 lokali 
mieszkalnych w Zdroju przez miejską spółkę TBS Daszek.

tekst: Izabela Grela
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PLAC I RONDO 
Z NOWYMI 
NAZWAMI

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy będzie patronować placowi 
przed kinem Centrum. Kwestia 
nazwy nowego ronda nie została 
jeszcze ostatecznie rozstrzygnięta.
Plac przed Miejskim Ośrodkiem Kultury uzyska nową nazwę. Do 
miasta wpłynęła petycja mieszkańców, by zasługi Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy docenić, nadając jej nazwę rondu, 
łączącemu Aleję Piłsudskiego z ulicami Graniczną, Północną.

Jednak 28 października radni zdecydowali, że imieniem WOŚP 
będzie nazwany plac przed kinem Centrum. Decyzja zapa-
dła podczas sesji Rady Miasta. To efekt porozumienia między 
radnymi, prezydent Anną Hetman i Esterą Woźniak-Prycelas, 
przedstawicielką komitetu mieszkańców, wnioskujących wcze-
śniej by imieniem tym nazwać rondo.

– Jestem zadowolona z tego porozumienia, nigdy bym nie pomy-
ślała, że plac w naszym mieście będzie nosił tę nazwę. Na początku 
byłam przeciwna tej propozycji. Przeprowadziłam wiele rozmów 
zarówno z radnym Jarosławem Potępą, jak i z panią prezydent. Po 
przemyśleniu sprawy muszę przyznać, że to lepszy pomysł. Plac jest 
bardziej „żywy” w świadomości mieszkańców (niż rondo). Podjęłam 
taką decyzję, aby pokazać, że WOŚP nigdy nie powinna być powo-
dem do konfliktów. Jednocześnie dziękuję wszystkim mieszkańcom, 
którzy głosowali za tą nazwą podczas konsultacji dotyczących na-
zwy ronda – mówi Estera Woźniak-Prycelas.

Decyzja o nazwie ronda jeszcze nie zapadła. W październiku 
przeprowadzono w tej sprawie konsultacje społeczne. Miesz-
kańcy oddali w nich 855 głosów, w tym 40 nieważnych. Głosy 
rozkładały się następująco:
• 358 głosów oddano na rondo imienia Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy,
• 257 – na rondo im. Powstańców Śląskich
• 138 – rondo Nadziei
• 62 – rondo imienia świętego Jana Nepomucena

Najprawdopodobniej do końca roku Rada Miasta podejmie 
uchwałę w sprawie nazwy ronda.

tekst: Barbara Englender, Kamila Sadowska-Lasyk

W JASTRZĘBIU O TRANSFORMACJI
Na specjalne, wyjazdowe posiedzenie Podkomisji sta-
łej do spraw Sprawiedliwej Transformacji do Jastrzę-
bia-Zdroju przyjechali eksperci z całego kraju.

Minister, posłowie, senatorowie, samorządowcy, przed-
stawiciele Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
czy Jastrzębskiej Spółki Węglowej – w tak szerokim 
składzie pracowano nad mechanizmami sprawiedliwej 
transformacji. – Niezmiernie się cieszę, że możemy się 
spotkać właśnie w Jastrzębiu-Zdroju. To miasto zrodzone ze 
zmian – opiera się na nich cała nasza historia, już od czasu 
odkrycia źródeł solanki, poprzez przemiany, jakich doświad-
czaliśmy w latach 60. i 80. Jesteśmy do zmian przyzwycza-
jeni i na nie gotowi – mówiła prezydent Anna Hetman.

Członkowie podkomisji rozpoczęli spotkanie od wizyty 
studyjnej na terenach pokopalnianych KWK Jas-Mos. 
To właśnie to miejsce stało się przyczynkiem do de-
baty na temat koncepcji zarządzania i zagospodaro-
wania terenów pokopalnianych. Dyskutowano również 
na temat koniecznych zmian legislacyjnych w kontek-
ście skutecznego wykorzystania środków finansowych 
z Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji. – Fundusz 
sprawiedliwej transformacji został stworzony z myślą wła-
śnie o takich miejscach jak to. Niezwykle istotne jest to, że 
zaplanowano go na 4 kadencje – czyli 28 lat. Projekty, które 
w ramach niego będą zgłaszane, nie powinny być narzucone 
centralnie, lecz wypracowane w regionach. To od nas zależy, 
czy będą miały odpowiednią synergię. Dlatego to jest tak 
ważne, że dziś spotykamy się nie w stolicy, a właśnie w Ja-
strzębiu-Zdroju – podkreślał były premier, Jerzy Buzek.

Śląsk jest na tyle atrakcyjnym regionem, że dzięki swo-
jej infrastrukturze może stać się ośrodkiem przemysłu 
przyszłości. Podstawą transformacji jest współpraca 
na wszystkich szczeblach, począwszy od dobrych roz-
wiązań legislacyjnych rządu, poprzez wszystkie zainte-
resowane strony, właścicieli zakładów przemysłowych, 
samorządy, stronę społeczną i wszystkich pozostałych 
interesantów. Aby mówić o sprawiedliwej transforma-
cji, konieczne jest wypracowanie nowoczesnego modelu 
wzorcowego, uwzględniającego przyszłość kolejnych 
pokoleń. Debacie przysłuchiwał się Piotr Pyzik, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 
– Mam nadzieję, że to, co się tutaj w Jastrzębiu stanie, bę-
dzie wręcz pilotem do dalszych działań w innych gminach 
górniczych i wprowadzi transformację, która na pewno nie 
będzie ani łatwa, ani miła, ani przyjemna. Postarajmy się, 
żeby była jak najmilsza, jak najłatwiejsza – podczas brie-
fingu prasowego powiedział minister Piotr Pyzik.

Proces transformacji nie będzie przebiegał kilka lat. To 
będzie proces długotrwały, dotyczący wielu kadencji 
samorządów. – Zadaniem podkomisji jest wypracowanie 
przykładu dla wszystkich gmin górniczych. Wypracowanie 
mechanizmu, który sprawi, że przeprowadzenie transformacji 
będzie sprawiedliwe i skuteczne. Celem jest zatrzymanie tutaj 
ludzi, stworzenie takich warunków do życia i pracy, aby były 
one atrakcyjne w stosunku do innych regionów – podsumo-
wała dyskusję prezydent Anna Hetman.

tekst: Barbara Englender, Łukasz Parylak
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Tytuł rowerowej inwestycji roku według Rower Power oraz na-
groda publiczności i wyróżnienie specjalne marszałka w konkur-
sie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną województwa śląskiego. 
To osiągnięcia Żelaznego Szlaku Rowerowego z zaledwie ostat-
nich dwóch miesięcy.

– Te nagrody świadczą o tym, że Żelazny Szlak Rowerowy, który 
stworzyliśmy wraz z pozostałymi czterema partnerami, jest pro-
duktem turystycznym, docenianym przez ludzi nie tylko z najbliższej 
okolicy, ale też z całego regionu. To oznacza, że przyjęliśmy słuszną 
politykę tworzenia przemysłu czasu wolnego. Jego filarem będzie 
Żelazny Szlak Rowerowy, Park Zdrojowy i Łaźnia Moszczenica – ko-
mentuje prezydent Anna Hetman.

O nagrodę publiczności w konkursie na Najlepszą Przestrzeń 
Publiczną internauci walczyli do ostatniej minuty. Rekordowy 
wynik 4296 punktów pozwolił uzyskać Żelaznemu Szlakowi 
Rowerowemu I miejsce. W ciągu ostatnich dni w konkursie li-
czyło się właściwie tylko dwóch faworytów: nasz Żelazny Szlak 
Rowerowy i Dom Przyrodnika w gminie Hażlach. Ostatecznie, 
różnica między pierwszym a drugim miejscem wyniosła nie-
spełna 200 punktów.

Pełne wyniki konkursu zostały ogłoszone na uroczystej gali w Mu-
zeum Śląskim w ramach obchodów Śląskich Dni Architektury. 
W jury zasiadali członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistycz-
no-Architektonicznej. Pierwsze miejsce przypadło Centrum Usług 
Społecznych w Zabrzu, zaś Żelazny Szlak Rowerowy otrzymał wy-
różnienie specjalne Marszałka Województwa Śląskiego.

Największą niespodzianką był tytuł rowerowej inwestycji roku 
Rower Power. – Ta nagroda jest tym bardziej cenna, że została przy-
znana przez towarzystwa rowerowe i środowiska związane z dwo-
ma kółkami. Miasto o nią nie aplikowało. To była zupełnie oddolna 
inicjatywa rowerzystów z Zagłębia i Metropolii Katowickiej. Jesteśmy 
niezmiernie dumni z tego wyróżnienia – mówi Jarosław Piechaczek, 
naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

tekst: Barbara Englender, Kamila Sadowska-Lasyk

Popularny kucharz, karminadle, 
szałot i „żelazna klapsznita” na 
Żelaznym Szlaku Rowerowym.
Miłośnicy dwóch kółek, którzy jesienny weekend postanowili 
spędzić na Żelaznym Szlaku Rowerowym stali się częścią filmo-
wej produkcji z udziałem Adama Borowicza. Pracę ekipy filmo-
wej można było zobaczyć m.in. przy pomniku Porozumienia Ja-
strzębskiego, w Parku Zdrojowym i na OWN-e. Adam Borowicz 
kręcił film promujący Żelazny Szlak Rowerowy oraz turystyczne 
atrakcje Jastrzębia-Zdroju i Karwiny.

– To część naszej kampanii reklamowej promującej walory tury-
styczne Jastrzębia-Zdroju. Nie ukrywam, że jej głównymi adresatami 
będą Czesi. Chcemy ich zachęcić do spędzania czasu wolnego w na-
szym mieście. Kusić będziemy nie tylko atrakcjami turystycznymi, ale 
i śląską kuchnią – mówi prezydent Anna Hetman.

Popularny juror telewizyjny, bloger i kucharz regionalny na sta-
cji Ruptawa przy Żelaznym Szlaku Rowerowym gotował śląski 
obiad, opowiadając jednocześnie o tradycjach kulinarnych na-
szego regionu. Rowerzyści, którzy w niedzielne południe prze-
jeżdżali w okolicach stacji Ruptawa, mieli okazję spróbować 
śląskiego szałotu, oberiby na gęsto i karminadla. Powstała też 
nowa propozycja kulinarna – „żelazna klapsznita“. – W opinii 
rowerzystów przygotowane przez Adama Borowicza kanapki były 
bardzo smaczne. Zresztą to właśnie w trakcie gotowania mieszkań-
cy wraz z kucharzem wymyślili nazwę „żelazna klapsznita”. Na pew-
no będziemy chcieli, by to danie zagościło w Jastrzębiu-Zdroju na 
dłużej. Mamy już pewne pomysły, ale jest za wcześnie, by je ujaw-
niać – dodaje Hetman.

Filmowcy realizowali program także w czeskiej Karwinie. Tam 
Adam Borowicz z kamerami wędrował m.in. w okolicach Par-
ku Zdrojowego w Darkowie, parku Bożeny Nemcovej, Pałacu 
Frysztat i rynku Masaryka. Na tle Karwińskiego Morza kamery 
uwieczniły gotowanie duszonego w piwie boczku z zasmażaną 
kiszoną kapustą i knedlami bułczanymi.

Film promujący Żelazny Szlak Rowerowy i jego okoliczne atrak-
cje przygotowywany jest w ramach transgranicznego projek-
tu Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Kolejnym działaniem projektu 
będzie doposażenie szlaku w punkty do ładowania rowerów 
elektrycznych wraz z systemem naprawczym, dwa w Jastrzę-
biu-Zdroju i dwa w Karwinie.

tekst i fotografia: Izabela Grela

BĘDZIEMY KUSIĆ 
CZECHÓW NASZYMI 
ATRAKCJAMI

Żelazny Szlak Rowerowy jest 
produktem turystycznym, który 
doceniają ludzie z całego regionu.

DOBRA PASSA 
„ŻELAZNEGO”
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Zaszczytny tytuł „Muralu Roku” przyznała 
naszemu muralowi Krajowa Izba Gospo-
darki Nieruchomościami. To pokłosie V 
edycji konkursu Inwestycja Roku. W tym 
roku po raz pierwszy w ramach konkursu 
oceniano również murale. Obraz stworzony 
w Jastrzębiu-Zdroju z okazji 40-lecia podpi-
sania Porozumienia Jastrzębskiego zwycię-
żył w właśnie w tej kategorii.
Mural przy ulicy Śląskiej został odsłonięty 
w ubiegłym roku w okrągłą, bo 40. rocznicę 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. 
Jego projekt wyłoniono w ogólnopolskim 
konkursie, który zwyciężyła Ewa Podlo-
dowska. – Bardzo cieszy mnie to wyróżnienie. 
To piękna, nowoczesna grafika, pełna symboli 

odnoszących się do zapisów Porozumienia. Ich 
odczytywanie może być świetną lekcją historii 
– podkreślała prezydent Anna Hetman
Te cechy najwyraźniej doceniła również 
komisja konkursowa, która przyznała 
naszemu projektowi I miejsce ex aequo 
z łódzkimi muralami, znajdującymi się na 
osiedlu Primo. Prócz nich nagrodzono rów-
nież 2 inne realizacje. Pełna lista zwycięz-
ców przedstawia się następująco:
I miejsce Miasto Jastrzębie-Zdrój: Mural 
z okazji rocznicy 40-lecia Porozumienia 
Jastrzębskiego
I miejsce Grupa Profbud Sp. z o.o.: Osiedle 
Primo Etap I i II

II miejsce Gmina Trzcianka: Mural Karpie Diem
III miejsce Gmina Kozienice: Historyczny 
mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wol-
ności Europy

tekst: Barbara Englender 
fot. Łukasz Parylak

ŁAŹNIA MOSZCZENICA MA DYREKTORA
Prezydent Anna Hetman na stanowisko dyrektora Instytutu Dziedzictwa 
i Dialogu Łaźnia Moszczenica powołała Ewelinę Budzińską–Górę.
Ewelina Budzińska-Góra pracę rozpoczęła 2 listopada br. Jest 
specjalistką ds. promocji i zarządzania projektami z 15-letnim 
stażem i dużą znajomością branży kreatywnej w Polsce. Zarzą-
dzała wieloma projektami, w tym międzynarodowymi. Skutecznie 
wdrożyła strategię marki regionu czy system identyfikacji wizual-
nej w instytucji zatrudniającej ponad 1400 osób.

Wcześniej pracowała jako specjalistka w Dziale Marketingu Uni-
wersytetu Śląskiego. Tam koordynowała przygotowanie projek-
tów oraz wdrożenie Systemu Informacji Wizualnej dla UŚ oraz 
brała udział w organizacji Śląskiego Festiwalu Nauki, w tym od-
powiedzialna była za pomysł oraz przygotowanie serii paneli i ak-
tywności dot. przestrzeni publicznej.

Współpracowała również z Grupą PTWP S.A. w Katowicach przy 
organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeń, kon-
ferencji naukowych i seminariów (4 Design Days, EEC Trends, Eu-
ropean Economic Congress, HCC – Health Challenges Congress). Od 
2009 roku pracowała w Urzędzie Marszałkowskim, w tym w latach 
2015-2020 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Komuni-
kacji Społecznej, gdzie opracowała i wdrożyła plan promocji wo-
jewództwa oraz realizowała strategię komunikacji marketingowej 
w zakresie budowy marki regionu. Współpracowała także z orga-
nizatorami znaczących wydarzeń w regionie: OFF Festiwal, Tauron 
Nowa Muzyka, Intel Extreme Masters, Puchar Świata w skokach 
narciarskich w Wiśle, Silesia Maraton, Live Nations oraz wydarzeń 
gospodarczych jak: Europejski Kongres Gospodarczy czy Europejski 
Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Śląskim o specjalizacji prawo 
publiczne międzynarodowe, a także studia podyplomowe Akade-
mia Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim oraz 
Zarządzanie innowacją w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Ewelina Budzińska–Góra w swojej koncepcji funkcjonowania Łaź-
ni Moszczenica wskazuje, że fundamentem instytucji jest bogac-
two historyczne i społeczne miasta. Jej zdaniem nawiązywanie do 

przeszłości może pozwolić na stworzenie instytucji o niepowta-
rzalnym charakterze, przyciągającej uwagę i wyróżniającej się na 
tle innych obiektów w okolicy/regionie.

– Przygotowanie strategii Instytutu Dziedzictwa i Dialogu – Łaźnia 
Moszczenica wraz z określeniem wizji i misji Instytutu jest kluczowym 
zadaniem. Ważne jest zaangażowanie istotnych interesariuszy wywo-
dzących się z miasta, instytucji miejskich, przedsiębiorców działają-
cych na terenie miasta oraz innych osób z podmiotów z regionu. A tak-
że opracowanie spójnego wizerunku Instytucji budowanego przez 
konsekwentną komunikację atrakcyjności miejsca. Należy wykreować 
trend na odkrywanie atrakcji Łaźni poprzez szeroką promocję jej walo-
rów – mówi Ewelina Budzińska-Góra.

Powołanie instytucji ma uruchomić proces pozytywnych zmian 
w postrzeganiu i myśleniu o mieście i jego potencjale turystycznym.

tekst: Izabela Grela

TO „MURAL ROKU”! Mural przy ulicy Śląskiej, stworzony z okazji 40-lecia Porozumienia 
Jastrzębskiego, został nagrodzony w ogólnopolskim konkursie.
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Adam Kirej, Andrzej Sierszulski, Jacek Rusinek, Łukasz Wawocz-
ny i Szymon Bryk. Połączyło ich nie tylko zamiłowanie do historii, 
ale też przyjaźń i szacunek. Jak sami przyznają – choć pochodzą 
z różnych środowisk, potrafią doskonale współpracować.

Pół roku formalnych przygotowań, trzy dni intensywnych prac po-
szukiwawczych. Razem z innymi miłośnikami historii z Górnego 
Śląska, na terenie warmińskiego Nadleśnictwa Nowe Ramuki, ja-
strzębscy pasjonaci odkryli niedawno szczątki niemieckiego bom-
bowca nurkującego Junkers Ju-87.

– To, co znaleźliśmy, przeszło nasze oczekiwania. Części samolotu 
były w stanie, jakby ktoś je wczoraj zakopał. Tabliczki znamionowe 
z numeracją czy elementy podpisane ołówkiem kilkadziesiąt lat temu 
przysporzyły nas o dreszcze… przez ponad 80 lat nie tknęła ich rdza – 
opowiada Adam Kirej z „Jastrzębskiego Września 1939”.

Choć zajmują się głównie rekonstrukcjami, to właśnie szukanie 
śladów historii uwielbiają najbardziej. Wcześniej brali już udział 
między innymi w wykopaniu amerykańskiego bombowca MItchell 
B-25J w Bieruniu z ekipą telewizyjną ,,Poszukiwacze Historii’’. 
Wtedy udało im się wykopać szczątki samolotu wraz z załogą.

– Współpracujemy z Muzeum w Tychach pod kierownictwem dy-
rektora Arka Domińca, który inicjuje akcje poszukiwawcze. My, jako 
stowarzyszenie, staramy się pomagać takim przedsięwzięciom, do-
kładając cegiełkę od siebie, tworząc czasem zupełnie nowy obraz 
historii – mówi Adam Kirej.

Wciąż czują niedosyt, planują kolejne akcje i udział w kolejnych 
programach telewizyjnych. – Wierzę, że jeszcze trafimy na naszego 
świętego Graala – dodaje.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Choć działają od 10 lat, oficjalnie 
stowarzyszenie założyli dopiero kilka 
miesięcy temu. Grupa pasjonatów 
z „Jastrzębskiego Września 1939” 
dokonała sensacyjnego znaleziska 
samolotu z II wojny światowej.

WIERZĘ, ŻE JESZCZE 
TRAFIMY NA NASZEGO 
ŚWIĘTEGO GRAALA

PODWYŻKI CEN 
NIEUNIKNIONE

Od 2019 r. przez polskie gminy przetacza się 
fala podwyżek opłat za odpady komunalne.
– Wszyscy bacznie obserwowaliśmy te zmiany. 
Z radością informowaliśmy, że w naszym mie-
ście opłata pozostaje na tym samym poziomie. 
Niestety, po 3 latach i 5 miesiącach podwyżka 
stawki opłaty za odpady dotyka również nas – 
mówi wiceprezydent Robert Cichowicz.
Od października mieszkańcy Jastrzębia-
-Zdroju za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi płacą 29,50 zł. Jest to stawka 
porównywalna z tymi, jakie uchwalone 
zostały w innych miastach (na przykład 
w Będzinie mieszkańcy płacą 36 złotych 
na osobę, a w Cieszynie, Łaziskach Górnych 
czy Mikołowie – 29 złotych). Co jest powo-
dem podwyżek?
W obliczu obowiązujących przepisów pra-
wa to, co gmina wydaje na system go-
spodarowania odpadami komunalnymi 
jest pokrywane z opłat uiszczanych przez 
mieszkańców. 82% kosztów systemu to 
koszty związane z odbieraniem odpadów 
bezpośrednio z nieruchomości lub przyjmo-
waniem ich w punktach PSZOK lub GPZON, 
ich transportem do instalacji oraz koszty za-
gospodarowania. Część odpadów otrzyma 
przez to drugie życie, inne zaś trafią do 
unieszkodliwienia. Pozostałe 18% to koszty 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki 
lub worki, utrzymanie pojemników, koszty 
administracyjne i edukacyjne oraz usuwania 
dzikich wysypisk. Większość tych cen dyktu-
ją przedsiębiorstwa usług komunalnych.
Od 2018 roku:
• wzrosła ilość odbieranych odpadów komu-

nalnych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca to 
wzrost o prawie 54 kg w skali roku,

• zwiększyła się ilość frakcji odpadów, któ-
re należy odbierać w sposób selektywny,

• spadła ilość deklarowanych mieszkań-
ców do systemu,

• zmniejsza się ilość firm komunalnych na 
rynku, co spowodowało brak konkuren-
cyjności,

• na firmy komunalne ustawodawca nało-
żył szereg nowych obowiązków, w tym 
obowiązek:

 − wykorzystywania pojazdów ekologicz-
nych w trakcie świadczenia usług,

 − prowadzenia monitoringu miejsca, 
w którym magazynowane są odpady,

 − sporządzania operatu przeciwpożaro-
wego i rozszerzonego nadzoru straży 
pożarnej,

• ceny za surowce wtórne drastycznie za-
częły spadać, a koszty ich zagospodaro-
wania rosnąć,

• rosły ustawowe opłaty za składowanie 

odpadów. W 2018 r. opłata wynosiła 140 
zł za 1 tonę odpadu, w 2019 r. już 170 zł, 
a od 2020 r. – 270 zł,

• wzrosła płaca minimalna, a co za tym 
idzie koszty dla pracodawcy. W 2018 r. 
minimalne wynagrodzenie brutto za pra-
cę wynosiło 2100 zł, w 2019 r. – 2250 zł, 
w 2020 r. – 2600 zł, a w 2021 r. – 2800 zł,

• wzrosły ceny energii elektrycznej, ceny 
paliwa oraz ceny przesyłek pocztowych,

• zabrakło na rynku wystarczającej ilości 
instalacji lub technologii umożliwiających 
skuteczne zagospodarowanie odbiera-
nych odpadów,

• wdrożono szereg zmian w obowiązują-
cych przepisach prawa.

– Pragnę Państwa zapewnić, że dalej czynić bę-
dziemy starania, aby zagwarantować Państwu 
bieżącą możliwość pozbywania się odpadów 
komunalnych na jak najniższym poziomie ceno-
wym. Jako gmina nie mamy jednak wpływu na 
ilości i rodzaje wprowadzanych na rynek opako-
wań czy na wdrożenie rozwiązań, które uczynią 
surowiec z odpadów pożądany przez rynek. 
Dlatego liczymy tutaj na konkretne działania 
po stronie ustawodawcy. Musimy wierzyć, 
że opracowywane przez rząd kolejne zmiany 
przepisów prawa w tym zakresie przyniosą 
wymierne korzyści dla mieszkańców w postaci 
obniżenia wysokości opłaty za odpady – pod-
kreśla wiceprezydent Robert Cichowicz.

tekst: Barbara Englender
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10 medali Komisji Edukacji Narodowej, 68 nagród prezydenta, 
1 Ministra Edukacji Narodowej i 1 Śląskiego Kuratora Oświaty 
trafiły do jastrzębskich dydaktyków.

NAUCZYCIELE I DYREKTORZY DOCENIENI
– Dziękuję za zaangażowanie i wkład w roz-
wój jastrzębskiej oświaty. Życzę Wam, by ten 
rok szkolny przebiegł spokojniej niż poprzedni. 
Niech Was nie opuszcza radość, zadowolenie 
i poczucie zawodowego spełnienia – mówiła 
prezydent Anna Hetman podczas uroczy-
stości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Nagrody Prezydenta Miasta wręczyła 68 
osobom, jednej przekazała nagrodę Ślą-
skiego Kuratora Oświaty, jednej Nagrodę 
Ministra Edukacji Narodowej.

Docenieni zostali też dyrektorzy pla-
cówek oświatowych. W Powiatowym 
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wo-
dzisławiu Śląskim Dariusz Domański, za-
stępca Śląskiego Kuratora Oświaty wrę-
czył odznaczenia za 2020 i 2021 rok. 10 
z nich trafiło do dydaktyków i pedagogów 
z Jastrzębia-Zdroju.

– Każdego zawsze cieszy, jak zostanie doce-
niony. Nie zawsze są to gratyfikacje finanso-
we. Czasami, jak w tym przypadku, odzna-
czenie medalem, który jest nasz, najwyższy, 
resortowy i ma wartość moralną. Takie wy-
różnienie powoduje radość, że ktoś zauważył 

i docenił naszą ciężką pracę. Jednym słowem: 
dla mnie osobiście to był bardzo szczęśliwy 
dzień, zarówno z punku widzenia zawodo-
wego, jak i tego zwykłego, ludzkiego – mówi 
Joanna Łodzińska-Czoch, jedna z nagro-
dzonych dyrektorek.

Nagrody Prezydenta Miasta Jastrzębie-
-Zdrój za 2021 rok: Agata Kocek, Mariola 
Pawełek, Anna Bębenek, Agnieszka Bo-
rowiak, Halina Zawadzka, Ewa Rudnicka, 
Joanna Szwarczewska-Nędza, Michalina 
Gawlikowska, Elżbieta Dudzik, Wioleta 
Wieczorek, Urszula Koprowska-Michoń-
ska, Żaneta Firla, Anita Grzegoszczyk, 
Agnieszka Lubryka, Henryka Moroń, Iwo-
na Kapica, Andrzej Mazur, Iwona Brudny, 
Krystyna Riabowska, Mariusz Piórkowski, 
Justyna Balogh, Irena Warlewska-Ma-
łecka, Anna Rząca, Beata Kabut, Anna 
Kłosowska, Katarzyna Barczyńska-Łuka-
sik, Patrycja Trzetrzelewska, Stanisława 
Wuwer, Ewa Kmita, Grzegorz Łukasik, 
Krzysztof Smyczek, Agnieszka Szymanek, 
Mirela Wessel, Kamil Handzelewicz, Mar-
ta Olszowska, Katarzyna Starczewska, 
Dorota Szcząchor, Mirosława Lasecka, 

Elżbieta Pietryka, Barbara Klimaszewska, 
Julita Jeziorska, Teresa Wysińska, Katarzy-
na Palczak, Halina Smaroń, Danuta Sta-
rzyniec, Marzanna Nizińska, Joanna Ło-
dzińska-Czoch, Anita Polnik-Klajn, Agata 
Madej, Ewa Wandas-Sazykin, Katarzyna 
Kula, Artur Tomanek, Anna Leszko, Dorota 
Bury, Beata Cisek, Barbara Langosz, Beata 
Skowrońska, Patryk Mochnacz, Ewa Men-
tel, Wioletta Brzykcy, Barbara Gadowska, 
Jolanta Kłopeć, Zbigniew Miłoś, Elżbieta 
Kanak, Sylwia Banasiak-Żarska, Włodzi-
mierz Madej i Dariusz Przygodzki

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: 
Aleksandra Gilga

Nagroda Śląskiego Kuratora Oświaty: 
Artur Hausman (Centrum Kształcenia Za-
wodowego)

Medale Komisji Edukacji Narodowej: Syl-
wia Banasiak-Żarska, Dorota Bury, Bar-
bara Klimaszewska, Mirosława Lasecka, 
Artur Tomanek, Agata Madej, Joanna Ło-
dzińska-Czoch, Remigiusz Skubis, Tomasz 
Domagała, Patryk Mochnacz.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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STOWARZYSZENIE AKTYWNY SENIOR ZAPRASZA DO 
WZIĘCIA UDZIAŁU W WYCIECZKACH I WYDARZENIACH
11.12.2021 – Kraków – malowanie bombek – Centrum Jana 
Pawła 2 – obiad – koszt około 100 zł
20-28.12.2021 – Zakopane – termy/kapela/kulig – koszt około 1400 zł
12-14.01.2021 – Warszawa/Wilanów/Niepokalanów – pełne 
wyżywienie – hotel – około 500 zł
20-28.12.2021 – Święta w Zakopanem dowóz do term, kabaret, 
kulig, kapela, pasterka około 1400 zł
12-14.01.2022 – Warszawa, Wilanów i Niepokalanów – 
W Świątecznej iluminowanej szacie, 3 posiłki hotel cena około 500 zł
18.02.2022 – Noworoczny Koncert Wiedeński – Teatr Rybnik
1.04.2022 – Koncert muzyki przedwojennej – Teatr Rybnik
15.04-29.04.2022 – Święta Wielkanocne nad morzem 
w Jarosławcu z 30 zabiegami i atrakcjami – koszt około 2420 zł 
dla grupy
Wyjazd nad morze – Jarosławiec: 
11.06-24.06.2022 – dwa pikniki, koszt około 2870 zł dla grupy
23.07-5.08.2022 – dwa pikniki, koszt około 3050 zł dla grupy
3.09-16.09.2022 – dwa pikniki, koszt około 2870 zł dla grupy
20-27.08.2022 – Mazury/Pisz/Ruciane-Nida/Mikołajki/Giżycko – 
koszt około 950 zł
Aktywny Senior ul. Wrzosowa 12a, dawne Merino, spotkania 
w czwartki godz. 17-18
Więcej informacji tel: 535 997 170, (32) 4712071. Osoby 
zainteresowane proszone są o kontakt po godzinie 18.

RAZEM PRZECIW 
POWODZI

Jastrzębscy, zebrzydowiccy i czescy 
strażacy odbyli wspólne ćwiczenia 
w ramach transgranicznego projektu 
„Razem przeciw powodzi”.
Podczas tak zwanych ćwiczeń zgrywających, które odbyły nad 
stawem Młyńszczok w Zebrzydowicach, wykorzystywano 
sprzęt przeciwpowodziowy, zakupiony w ramach transgranicz-
nego projektu „Razem przeciw powodzi”. Partnerzy projektu (Ja-
strzębie-Zdrój, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
w Jastrzębiu-Zdroju, Zebrzydowice oraz czeska Karwina i Petro-
wice) pokazali, jak zakupiony sprzęt wykorzystuje się w prakty-
ce. Uwzględnili przy tym specyfikę współpracy transgranicznej 
służb w przypadku wystąpienia powodzi w naszym regionie.

Tegoroczne ćwiczenia były pierwszymi, realizowanymi w ra-
mach trwałości projektu. Kolejne cztery realizowane będą co-
rocznie, raz po jednej, raz po drugiej stronie granicy.

tekst: Barbara Englender

Projekt RAZEM PRZECIW POWODZI, numer rejestracyjny: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897 
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Interreg V – A Republika Czeska – Polska

Kajaki, turystyka narciarska i górska czy rowerowa… 
Dla członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
-Krajoznawczego każdy wyjazd to okazja do odkry-
wania nowych zakątków naszego kraju i aktywnego 
spędzania czasu. Jastrzębski oddział towarzystwa 
obchodził właśnie jubileusz 45-lecia istnienia.
– Nasze koło nie proponuje turystom zwiedzania dale-
kich krajów – tłumaczył Edward Kutyła, prezes ja-
strzębskiego oddziału – My pragniemy odkrywać przed 
turystami miejsca również bliskie, ale nieznane. Wyciecz-
ki krajoznawcze wyraźnie wracają do łask i coraz więcej 
osób to dostrzega. Wciąż jest w nas żywa miłość do na-
szych ojczystych stron – podkreślał.
Historia jastrzębskiego oddziału PTTK sięga 1966 
roku. Wówczas pracownicy jednej z jastrzębskich ko-
palń postanowili założyć stowarzyszenie – Wyniki ja-
kie osiągnęło koło podczas swojej działalności są oparte 
na bezinteresownym działaniu rzeszy osób. Nie sposób 
wszystkich w tym miejscu wymienić, jednak składamy im 
serdeczne podziękowania – zaznaczał Edward Kutyła.
Listopadowe, uroczyste posiedzenie zarządu PTTK 
pozwoliło na krótkie podsumowanie dotychczasowej 
działalności. Sympatykom PTTK i działaczom, którzy 
szczególnie przysłużyli się rozwojowi jastrzębskiej or-
ganizacji, wręczono wyróżnienia i uroczyste podzięko-
wania. Nie zabrakło również planów na przyszłość.
Spotkanie z okazji 45-lecia jastrzębskiego PTTK stało 
się również okazją do zaprezentowania nowej odzna-
ki – dotyczącej Żelaznego Szlaku Rowerowego.

tekst: Barbara Englender

45 LAT PASJI

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 szczegó-
łowych zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta 
Jastrzębie-Zdrój:
Miejski Zarząd Nieruchomości informuje, iż na dzień 03.12.2021 r. godz.: 
12:00 został ogłoszony nieograniczony przetarg pisemnych ofert na najem 
lokalu użytkowego przy ul. Gajowej 11 A w Jastrzębiu-Zdroju w celu zorga-
nizowania zabawy sylwestrowej 2021/2022.
Charakterystyka lokalu:
• łączna powierzchnia użytkowa lokalu 549,90 m², w tym:
• powierzchni sali : 379,56 m², powierzchnia pomocnicza: 170,34 m²;
Lokal przeznaczony jest do przeprowadzenia imprez okolicznościowych m. 
in. balów, wesel, styp itp. Lokal położony jest na parterze budynku Domu 
Sołeckiego, na terenie Sołectwa Borynia w Jastrzębiu-Zdroju.
Wadium: 500,00 zł, termin wpłaty wadium 03.12.2021 r., do godz. 11:00.
Termin składania ofert: 03.12.2021 r., do godz.: 12:00.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: 
www.mzn.jastrzebie.pl oraz pod numerem tel.: 32 47 87 016.
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Lp. Nazwa jednostki Zakres poradnictwa Adres i dane kontaktowe (numer telefonu, 
adres strony internetowej)

Dni i godziny 
działalności 

(przyjmowania 
interesantów)

Kryteria dostępu do 
usługi

Informacje o sposobie 
dokonywania zgłoszeń, w tym 

za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej

RODZINNE, PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, POMOC SPOŁECZNA

1. Ośrodek pomocy 
społecznej

• Poradnictwo rodzinne, pedagogiczne, 
z zakresu pomocy społecznej

• Poradnictwo w sprawie rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych i innych 

uzależnień
• Poradnictwo prawne dla rodzin 

zastępczych

ul. Opolska 9 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel. (32) 4349600

Poniedziałek-piątek 
7:30-15:30

Trudna sytuacja 
życiowa, brak 

możliwości 
pokonania trudności 

wykorzystując własne 
zasoby, uprawnienia 

i możliwości

– osobiście w siedzibie OPS
– telefonicznie (32) 4349657

– mailowo
sekretariat@ops.jastrzebie.pl

– e-puap /opsjz/skrytka

2. Punkt Interwencji 
Kryzysowej

• Poradnictwo psychologiczne, peda-
gogiczne,

z zakresu pomocy społecznej
• Poradnictwo w ramach interwencji 

kryzysowej
• Poradnictwo prawne

ul. Opolska 9 44-335 Jastrzębie – Zdrój
(32)4349627
(32)4349628

Poniedziałek-piątek
7:30-18:30

Trudna sytuacja 
życiowa, sytuacja 

kryzysowa, 
brak możliwości 

pokonania trudności 
wykorzystując własne 
zasoby, uprawnienia 

i możliwości

– osobiście w siedzibie OPS, pokój 
nr 27

– telefonicznie (32)4349627, 
(32)4349628

– mailowo pik@ops.jastrzebie.pl
– e-puap /opsjz/skrytka

3.

Poradnia 
psychologiczno-

pedagogiczna 
w Jastrzębiu-Zdroju

udzielanie specjalistycznej pomocy 
psychologicznej, pedagogicznej, logo-
pedycznej i terapeutycznej wszystkim 

potrzebującym.

ul. Wrocławska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Poniedziałek-Czwartek: 

7:30-17:00
Piątek: 7:00-15:00

dzieci, młodzież 
szkolna, rodzice 

i nauczyciele

telefon/faks: 32 4717878
poczta@ppp.jastrzebie.pl

4.
Miejski Telefonu 

Zaufania „Kontakt” 
w Jastrzębiu-Zdroju

Anonimowe, telefoniczne udzielanie 
pomocy osobom potrzebującym. Dyżury 

pełnią specjaliści z dużym doświad-
czeniem oraz wiedzą m.in. z zakresu 
psychologii, pedagogiki, interwencji 

kryzysowej, terapii.

Telefon: 324717878
7 dni w tygodniu 

w godzinach od 18.00 
do 22.00

5.

Centrum 
wsparcia dla osób 
w stanie kryzysu 

psychicznego

Kryzysy psychiczne,
stany depresyjne, myśli samobójcze

Fundacja ITAKA
skr. pocztowa 127 00-958 Warszawa 66

800 70 2222
bezpłatna infolinia

24 godz. przez
7 dni w tygodniu

Dla osób będących 
w kryzysie

psychicznym

www.liniawsparcia.pl
porady@liniawsparcia.pl

6.
Noclegownia dla 

osób bezdomnych 
(dla mężczyzn)

Poradnictwo w sprawach bieżących, 
problemów alkoholowych, innych uza-
leżnień, wychodzenia z bezdomności

Ul. Wodzisławska 15
44-335 Jastrzębie-Zdrój

od 1 października do 31 
marca: 18:00-8:00
od 1 kwietnia do 30 

września: 20:00-8:00

Bezdomni mężczyźni Tel. 32 47 60 155
Mail:noclegownia@ops.jastrzebie.pl

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ

7.

Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta 
ds. rozwiązywania 

problemów 
alkoholowych

Poradnictwo w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i narkoty-

kowych

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Al. Piłsudskiego 60

44-335 Jastrzębie-Zdrój,
Tel. 32 47 85 234

Godziny przyjmowania 
interesantów:

poniedziałek-wtorek
11:00-15:00;

środa – czwartek: 11:30 
– 15:30

Mieszkańcy 
Jastrzębia-Zdroju

Osobiście lub telefonicznie:
poniedziałek-wtorek

11:00-15:00;
środa – czwartek: 11:30 – 15:30

8.

Klub Abstynentów 
„ARKA”

w Jastrzębiu – 
Zdroju

Rozwiązywanie problemów alkoholo-
wych

i innych uzależnień

Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 45
Telefon :

32/47-17-751
email: arka@rzsa.pl

www.arka.rzsa.pl

Klub jest czynny 
codziennie (również 
w soboty i niedziele) 
w godz. od 16:00 do 

21:00

Dla wszystkich 
dobrowolnie 

wybierających 
abstynencję, jako 

styl życia, osób 
uzależnionych oraz 
członków ich rodzin 

i przyjaciół.

Telefon :
32/47-17-751

email: arka@rzsa.pl
www.arka.rzsa.pl

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ

9.

Ogólnopolskie 
Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „ 

Niebieska linia”

– wsparcie
– pomoc psychologiczna,

– informacja o najbliższym miejscu po-
mocy w problemach przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa

Poniedziałek-sobota
godz. 08.00–22.00
niedziela i święta

godz. 08.00–16.00

Dla osób 
doświadczających 

przemocy domowej

www.niebieskalinia.info
biuro@niebieskalinia

800 120 002
Bezpłatna infolinvia

INTERWENCJA KRYZYSOWA

10. Punkt Interwencji 
Kryzysowej

• Poradnictwo psychologiczne, peda-
gogiczne,

z zakresu pomocy społecznej
• Poradnictwo w ramach interwencji 

kryzysowej
• Poradnictwo prawne

ul. Opolska 9 44-335 Jastrzębie – Zdrój Poniedziałek-piątek
7:30-18:30

Trudna sytuacja 
życiowa, sytuacja 
kryzysowa, brak 

możliwości pokonania 
trudności

wykorzystując własne 
zasoby, uprawnienia 

i możliwości

– osobiście w siedzibie OPS, pokój 
nr 27

– telefonicznie
(32)4349627, (32)4349628

– mailowo
pik@ops.jastrzebie.pl

– e-puap /opsjz/skrytka

11.
Centralne 

Zarządzanie 
Kryzysowe

Monitorowanie bezpieczeństwa Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa

24 godziny na dobę 
przez 7 dni w tygodniu

Świadek zagrożenia 
kryzysowego

Osoba poszukująca 
informacji na temat

zarządzania 
kryzysowego

http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-
kryzysowe/

poczta@rcb.gov.pl
Całodobowy dyżur: (22) 361 69 00

(22) 785 700 177
dyzurny@rcb.gov.pl

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

12.
Powiatowy Urząd 

Pracy
w Jastrzębiu-Zdroju

Poradnictwo dla osób bezrobotnych Ul. Pszczyńska 134
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Poniedziałek-środa
7:00-15:00;

Czwartek: 7:00-16:00;
Piątek: 7:00-14:00

Osoby bezrobotne, 
zainteresowane 

znalezieniem pracy

– osobiście w siedzicie PUP,
– telefonicznie

32 475 30 12; 32 471 44 05; 32 
475 28 36

– mailowo: sekretariat@
pupjastrzebie.pl

13.
Infolinia Urzędów 

Pracy – Zielona 
Infolinia

Pod tym numerem udzielane są
informacje o usługach urzędów pracy.

Urząd Pracy.
Ciepła 20, 15-472 Białystok.

Poniedziałek-piątek
 08.00-18.00

Mogą korzystać:
– zarejestrowani

-poszukujący pracy
– pracodawcy

www.zielonalinia.gov.pl
biuro@zielonalinia.gov.pl

19 524 (z Polski)
+48 22 19524 (z zagranicy)

Koszt zgodnie z taryfą operatora.
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Różni ich niemal wszystko: uprawiane 
dyscypliny sportu czy doświadczenie. 
Łączy pasja. Dwoje utalentowanych ja-
strzębskich sportowców: Zuzanna Ja-
skulska i Łukasz Miśkiewicz, odebrało 
gratulacje od prezydent Anny Hetman. 
Podczas spotkania wszyscy zgodnie 
podkreślali, że w sporcie najważniejsza 
jest pasja i wytrwałość.

Łukasz Miśkiewicz to dwukrotny 
medalista mistrzostw Europy w amp 
futbolu. Ostatni z medali – brązowy 
– wywalczył w tym roku w Krakowie. 
Miśkiewicz jest bramkarzem – jed-
nym z najlepszych w Polsce. Niespeł-
na 10 lat temu, w okropnym wypadku 
w kopalni stracił prawą rękę. Omal nie 
stracił wówczas życia. Już bez ręki grał 
w rezerwie GKS Jastrzębie, a od 6 lat 
występuje w reprezentacji kraju w amp 
futbolu. Co ciekawe, przed wypadkiem 
był napastnikiem, teraz sprawdza się 
jako bramkarz. Obecnie trenuje w klu-
bie Podbeskidzie Kuloodporni w Biel-
sku-Białej. – W sporcie przede wszyst-
kim trzeba mieć charakter. Zarówno 
wygrane, jak i porażki – wszystko trzeba 
umieć przepracować – podkreślał brą-
zowy medalista mistrzostw Europy.

Zuzanna Jaskulska jest uczennicą Li-
ceum Ogólnokształcącego w Zespo-
le Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju. We 
wrześniu zdobyła brązowy medal na X 
Mistrzostwach Świata Federacji WIF-
SA w jeździe figurowej na rolkach. Jak 
podkreśla, trenuje po kilkanaście godzin 
w tygodniu – głównie samodzielnie. 
Sporadycznie korzysta z porad trenera. 
Młoda rolkarka samodzielnie również 
przygotowuje programy na zawody, 
dobiera muzykę i stroje. W przyszłości 
chciałaby szkolić młodych sportowców.

– Spotkanie z tak utalentowanymi spor-
towcami to dla mnie ogromna przyjem-
ność. Życzę, byście zawsze mogli kiero-
wać się tą pasją, której tak jesteście pełni. 
Serdecznie gratuluję Wam dotychczaso-
wych sukcesów – mówiła prezydent 
Anna Hetman.

tekst i fotografia: Barbara Englender

SUPERPUCHAROWICZE 
W URZĘDZIE

19 i 20 października to daty, które ja-
strzębscy kibice zapamiętają na długo. 
Jastrzębie-Zdrój świętowało zdobycie 
Superpucharu Polski najpierw przez ho-
keistów, następnie przez siatkarzy. Gdy 
emocje już opadły i zawodnicy skupiają 
się na jak najlepszym wyniku w ligowych 
starciach, nadarzyła się okazja do podzię-
kowań obu ekipom. – Ważne, żeby każdy 
sukces celebrować. Ten rok był wyjątkowy 
i dla Jastrzębskiego Węgla i dla JKH GKS 
Jastrzębie. Ich sukcesy są ważne nie tylko 
dla sportowców, ale kibiców i wszystkich 
mieszkańców. Dzięki temu Jastrzębie jest wi-
doczne w całym kraju – powiedziała Anna 
Hetman, prezydent miasta.

O tym, jak nad sukcesami przechodzi się 
do codziennej, ciężkiej pracy opowiedział 
Tomasz Fornal. – O zwycięstwie szybko się 
zapomina. Już osiem kolejek sezonu za nami. 
Superpuchar wygraliśmy, za chwilę będzie-
my walczyć o Puchar. Nie ma sensu skupiać 
się na tym, co osiągnęliśmy, a na tym co 
możemy osiągnąć. A mamy mocną drużynę 
w tym roku – powiedział przyjmujący Ja-
strzębskiego Węgla. 

Sport jest sportem i nie zawsze wszystko 
idzie po naszej myśli. Wiemy już, że JKH 
GKS Jastrzębie nie obroni Pucharu Polski, 
a do udziału w finałowym turnieju zabra-

kło jednego zwycięstwa. O trudach bardzo 
intensywnego sezonu mówił Maciej Urba-
nowicz. – Latem były kwalifikacje olimpijskie, 
zaczęliśmy z wysokiego C. Potem wskoczyli-
śmy w ligę mistrzów, mecze bardzo wyrów-
nane, o jedną bramkę, wszystko na styku. 
Zaczęliśmy ligę – każdy mecz o 3 punkty, 
wszędzie było ciężko. Po drodze zdobyliśmy 
Superpuchar – było tego bardzo dużo – wyli-
czał kapitan JKH GKS Jastrzębie.

Anna Hetman przypomniała, że pod-
czas niedawnej prezentacji zespołu Ja-
strzębskiego Węgla padła propozycja 
uhonorowania sportowych sukcesów 
jastrzębskich drużyn i nadania nazwy ja-
strzębskich mistrzów jednemu z rond. 
Naturalnym rozwinięciem idei jest kon-
cepcja stworzenia alei gwiazd, prze-
strzeni, w której każdy kibic czułby się 
jak w domu. – To bardzo dobry pomysł. 
W niejednym mieście takie aleje są – czy 
to poświęcone artystom, czy sportowcom 
– zauważył Kazimierz Szynal, prezes JKH 
GKS Jastrzębie. – Dla każdego kibica będzie 
to dobre miejsce, by jeszcze lepiej poznać 
naszych sportowców, docenić ich i w dalszej 
perspektywie pokazywać kolejnym pokole-
niom, jakich Jastrzębie-Zdrój miało sportow-
ców – spuentowała Anna Hetman

tekst i fotografia: Łukasz Parylak

JACEK TRZECIAK NIE JEST JUŻ TRENEREM GKS-U
Umowa została rozwiązana za po-
rozumieniem stron. Treningi będzie 
prowadził Mateusz Galikowski, trener 
drugiego zespołu oraz Łukasz Wróbel, 
dotychczasowy asystent trenera.

– Decyzją Zarządu Klubu Sportowego 
„GKS 1962 Jastrzębie” S.A. trener Jacek 
Trzeciak odchodzi z GKS-u Jastrzębie. 
Umowa z 49-letnim szkoleniowcem 
została rozwiązana za porozumieniem 

stron. Jednocześnie decyzję o odejściu 
ze sztabu szkoleniowego podjął także 
dotychczasowy drugi trener GKS-u Ja-
strzębie, Dariusz Kłus – czytamy na ofi-
cjalnej stronie klubu.

Bilans Jacka Trzeciaka za sterami 
GKS-u to trzy zwycięstwa, sześć re-
misów i dziesięć porażek.

tekst: Łukasz Parylak

„W SPORCIE 
TRZEBA MIEĆ 
CHARAKTER”
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LAURA GRZYB 
MISTRZYNIĄ 
POLSKI

Zakończyły się XXI Mistrzostwa 
Polski Seniorek w Boksie – 
Wałbrzych 2021.
W kategorii do 60 kg znalazło się 10 zawodniczek. Pierwszą 
rywalką Laury Grzyb była Martyna Kaszczuk. Walka nie trwała 
długo – sędzia zdecydował się ją przerwać w pierwszej run-
dzie. Ćwierćfinałową przeciwniczką pięściarki pochodzącej 
z Jastrzębia-Zdroju została Anna Knapik, która wcześniej po-
konała Martę Grzeszkiewicz. Tym razem walka odbyła się na 
pełnym dystansie i o triumfie Grzyb zadecydowali sędziowie. 
Podobnie stało się w półfinałowym starciu z Moniką Serafin.

Podczas gali finałowej, Laura zmierzyła się z Moniką Puzio-
-Nieszporek. Przeciwniczka postawiła na nieustanny napór 
i dążenie do zwarcia. Jednak to Laura Grzyb kontrolowała walkę, 
nie pozwoliła pokrzyżować swojego planu i jednogłośną decyzją 
sędziów została nową mistrzynią Polski.

Udział Grzyb w mistrzostwach Polski to jej powrót do boksu 
olimpijskiego. Niepokonana na zawodowych ringach nigdy 
nie ukrywała, że bardziej niż o pasie federacji, marzy o meda-
lu olimpijskim. W Wałbrzychu wystąpiło łącznie ok. 240 pię-
ściarek i pięściarzy z całej Polski. Walczyli w 13 kategoriach 
wagowych (kobiety w 12). Nie zabrakło uczestników Igrzysk 
Olimpijskich, medalistów Mistrzostw Świata i Europy w róż-
nych kategoriach wiekowych.

tekst: Łukasz Parylak

SREBRO I BRĄZ 
MISTRZOSTW ŚWIATA!
Marta Nalewajek dwukrotnie 
stanęła na podium Mistrzostw 
Świata Karate Kyokushin.
19 i 20 listopada w Krakowie odbyły się Mistrzostwa 
Świata Karate Kyokushin. W Tauron Arenie Kraków 
684 wojowników z 32 krajów ze wszystkich kontynen-
tów naszego globu walczyło o najwyższe wyróżnienie 
w świecie karate. Impreza tej rangi nigdy wcześniej 
w naszym kraju się nie odbyła. W klasyfikacji medalowej 
Polska zajęła drugie miejsce, z dorobkiem pięciu złotych, 
siedmiu srebrnych i 20 brązowych krążków.

Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite wystawił re-
prezentację złożoną ze wspaniałej czwórki zawodników: 
Sensei Roberta Dąbrowskiego, Sensei Łukasza Janczu-
kowicza, Oskara Kozieła oraz Marty Nalewajek. To wła-
śnie jej udało się dwukrotnie stanąć na podium. Została 
multimedalistką zdobywając srebro w konkurencji kata 
(juniorki, 16-17 lat) oraz brąz w kumite (juniorki 16-17 
lat, -60 kg). Serdeczne gratulacje!

Pozostałej trójce mimo wspaniałej walki, niestety nie 
udało się stanąć na podium.

tekst: Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite 
fot. Grzegorz Nalewajek
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fot. Magdalena Kowolik
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