
NASZ 
„MAŁY NOSPR” 
W RANKINGU 
„POLITYKI”!
Nowo otwarta sala koncertowa 
przy Państwowej Szkole Muzycznej 
I i II st. im. prof. Józefa Świdra 
w Jastrzębiu-Zdroju ma szansę na 
tytuł „Architektonicznej Realizacji 
Roku 2021”.
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trzymacie w rękach najnowszy numer gazety „Jastrząb”. Znajdziecie 
w niej między innymi informacje o dwóch niezwykle istotnych in-
westycjach, które co prawda nie są realizowane bezpośrednio przez 
miasto, ale będą miały ogromny wpływ na życie mieszkańców. 
Mowa o projekcie przywrócenia kolei, związanym z budową Central-
nego Portu Komunikacyjnego oraz budowie linii wysokiego napięcia, 
która będzie realizowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Zaglądamy również na plac budowy Łaźni Moszczenica, a także pi-
szemy o najważniejszych inwestycjach drogowych, między innymi: 
rondzie na ulicy Ranoszka, remoncie Podhalańskiej czy budowie 
świateł na Warszawskiej.

W tym numerze przeczytacie też poruszającą historię małżeństwa 
Parzychów, którzy ryzykując własne życie ratowali ludzi z Marszu 
Śmierci. Byłam zaszczycona odsłaniając tabliczkę poświęconą ich 
pamięci. Bardzo cieszą mnie też dokonania naszych sportowców. 
O drodze hokeistów po brązowy medal oraz o złocie ich młodszych 
kolegów przeczytacie na stronach 18-19.

A skoro o świętowaniu mowa, zachęcam serdecznie do uczestnic-
twa w nadchodzących imprezach. Już w ostatnim tygodniu kwietnia 
za sprawą festiwalu JAZZtrzębie znów staniemy się stolicą jazzu. 
Niezmiernie cieszy mnie fakt, że znaczna część wydarzeń będzie or-
ganizowana w nowej sali koncertowej przy Państwowej Szkole Mu-
zycznej I i II stopnia im. prof. Józefa Świdra – obiekcie, który został 
doceniony m.in. przez redakcję „Polityki”. Zaraz później, bo 2 maja, 
będziecie mieli okazję do zamanifestowania przywiązania do pa-
triotycznych wartości – maszerując z 600-metrową flagą ulicami 
miasta. A to tylko część wydarzeń, które organizujemy w mieście 
w najbliższym miesiącu…

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Drodzy jastrzębianie,

ZNÓW POŁĄCZY 
NAS BIAŁO-
CZERWONA
Wspólny przemarsz ulicami miasta z 600-metrową 
flagą przy akompaniamencie orkiestry, koncert pio-
senki powstańczej i poczęstunek – tak będzie wyglą-
dał w Jastrzębiu-Zdroju tegoroczny Dzień Flagi. Tym 
razem jeszcze bardziej wyjątkowy, ponieważ w 2022 
roku obchodzimy 100. rocznicę powrotu ziemi ja-
strzębskiej do Polski.

– Chcemy zamanifestować swoje przywiązanie do war-
tości patriotycznych. Możemy wywiesić w oknach flagi, 
ale możemy też wspólnie ponieść biało-czerwoną uli-
cami Jastrzębia-Zdroju. Chcemy zrobić to razem, jako 
jastrzębianie. Pokażmy naszą jedność i przywiązanie 
do narodowych tradycji, akcentując, że choć jesteśmy 
różni, łączy nas biało-czerwona. Serdecznie zapraszam 
wszystkich mieszkańców na te wyjątkowe obchody – 
zaprasza prezydent Anna Hetman.

Marsz rozpocznie się 2 maja o godzinie 17:30. Ruszy-
my spod placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
(pod kinem „Centrum”) skąd przejdziemy aleją Piłsud-
skiego, aleją Jana Pawła II, ulicą Janusza Kusocińskie-
go i Kazimierza Wielkiego trzymając wspólnie flagę. 
Marsz zakończy się na OWNie koncertem piosenki 
powstańczej w wykonaniu Wojciecha Ciuraja „Tryp-
tyk Powstańczy” i poczęstunkiem. W marszu we-
zmą udział przedstawiciele władz miasta, uczniowie, 
członkowie organizacji pozarządowych, mieszkańcy.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto ustanowione 
w 2004 roku. To już kolejny raz, kiedy w Jastrzębiu-
-Zdroju Dzień Flagi będziemy obchodzić w ten spo-
sób. W 2018 roku, kiedy świętowaliśmy 55. rocznicę 
nadania praw miejskich i 100. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości, ulicami naszego miasta 
przeszło niemal 1000 mieszkańców.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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Jastrzębski Budżet 
Obywatelski to w tym roku 
3 miliony złotych.

MIELIŚCIE 
PRAWIE 100 
POMYSŁÓW 
NA MIASTO

Zakończono przyjmowanie wniosków do budżetu obywatel-
skiego. W tym roku jastrzębianie złożyli ich 91 – 76 na zadania 
osiedlowe i sołeckie oraz 15 na ogólnomiejskie. Do podziału są 
w tym roku łącznie 3 miliony złotych.

Wśród zadań ogólnomiejskich, na które zostanie przeznaczone 
600 tysięcy złotych, znalazły się między innymi: zagospodaro-
wanie terenu między ulicami Wrocławską a Opolską, FunPark 
Rowerowy, Metamorfoza Parku przy ulicy Żeromskiego (za Dą-
brówką), warsztaty z zakresu wsparcia i zdrowia psychicznego 
czy Miejski Monitoring Wizyjny.

W każdym osiedlu czy sołectwie zostały też złożone wnioski lo-
kalne. Wśród nich znajdują się np. Mega Zjeżdżalnia, Matczyny 
Zakątek, wybieg dla psów, tężnia solankowa, festyny integra-
cyjne, budowy kulodromów, ekologiczny powerbank, a także 
kolejne place zabaw i trampoliny. Na realizację tych projektów 
miasto przeznacza 2,4 miliona złotych.

Zakończyła się formalna weryfikacja wniosków. Przeszło ją 85 
projektów. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna i tech-
niczna. W drugiej połowie maja opublikujemy listę projektów 
ocenionych pozytywnie.

Tradycyjnie już najwięcej, bo 60 wniosków, analizować będą 
pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji. 
Pozostałe zostały przekazane do wydziałów Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Architektury, Edukacji, 
Straży Miejskiej, Kultury, Sportu i Turystyki, Dialogu Społeczne-
go oraz Polityki Społecznej i Mieszkaniowej. Pojedyncze wnioski 
ocenione będą też przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Miejski Zarząd Nieruchomości.

tekst Kamila Sadowska-Lasyk

NASZ 
„MAŁY NOSPR” 
W RANKINGU 
„POLITYKI”!

Nowo otwarta sala koncertowa przy Państwowej Szkole Mu-
zycznej I i II st. im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju ma 
szansę na tytuł „Architektonicznej Realizacji Roku 2021”. Już 
sama nominacja do nagrody to ogromny sukces. W rankingu 
znalazło się zaledwie 5 realizacji z całego kraju – w tym Bro-
wary Warszawskie czy projekt „From the Garden House” Ro-
berta Koniecznego. – Niezmiernie się cieszę, że jastrzębska sala 
koncertowa została doceniona. To fantastyczne miejsce i świetny 
projekt architektoniczny. Już pierwsze koncerty pokazały, jak zna-
komitą akustyką się charakteryzuje – skomentowała prezydent 
Anna Hetman.

Jak podkreśla „Polityka”, budynek sali koncertowej zachwyca 
połączeniem prostej, „spokojnej” formy z niebanalnym wykoń-
czeniem. – W Jastrzębiu powstał obiekt o bardzo prostej, wręcz mi-
nimalistycznej bryle z lekko zaokrąglonymi narożnikami oraz nielicz-
nymi, ale dużymi przeszkleniami na poziomie foyer oraz kawiarenki. 
Spokojną formę ubrano jednak w bardzo wyrazistą elewację. Faliste, 
metalowe pokrycie działa trochę jak lustro, odbija światło, sprawia-
jąc, że w zależności od pogody przybiera zupełnie inny charakter, 
niejako dopasowuje się do otoczenia. W słońcu się skrzy, w po-
chmurne dni przybiera ciemniejsze tony. Budynek bardzo wyraźnie 
zaznaczył się w przestrzeni, ale jej nie zdominował – uzasadniają 
eksperci „Polityki”

Na widowni sali koncertowej pomieszczą się 362 osoby, a jej 
budowa kosztowała 20 milionów złotych (z czego ponad 16 
mln z funduszy unijnych). Została ona zaprojektowana przez 
katowicką pracownię SLAS Architekci. Rozstrzygnięcie konkur-
su w czerwcu.

tekst: Barbara Englender
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OSIADANIE TERENU 
SPRAWDZISZ 
PRZEZ… SATELITĘ
Jastrzębie-Zdrój dołączyło do miast, 
których mieszkańcy mogą na bieżąco 
sprawdzać osiadanie terenu wynikają-
ce ze szkód górniczych. Dzięki umowie 
podpisanej przez miasto, na stronie 
OsiadanieTerenu.pl, znalazły się szcze-
gółowe mapy, wykonane z pomocą 
zdjęć satelitarnych.

– Chcemy tę „kosmiczną” technologię przy-
bliżyć mieszkańcom. Wiedza o osiadaniu 
terenu umożliwia podjęcie wcześniejszych 
działań, zapobiegających powstawaniu 
szkód górniczych, ale również zwiększa 
szansę na uzyskanie odszkodowania – 
tłumaczy Daria Soszyńska z firmy Satim.

Mapa przygotowana dla Jastrzębia-
-Zdroju jest interaktywna. Poziom 
szkód górniczych dla poszczególnych 
działek można sprawdzić poprzez przy-
bliżanie obrazu. Korzystanie z mapy jest 
dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju zu-
pełnie bezpłatne.

tekst: Barbara Englender

MARCOWA SESJA RADY MIASTA
31 marca odbyła się V Zwyczajna Sesja Rady Miasta. W trakcie obrad radni zdecydowali 
o wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Jastrzębiu-Zdroju, przyjęli uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz w sprawie wyznaczenia miejsc handlu produktami dla 
rolników i członków ich rodzin. Określili też rodzaje dodatkowych usług świadczonych 
przez miasto w zakresie odbierania odpadów.

Radni zdecydowali o zakresie pomocy, jaką miasto może w razie potrzeby zapewniać 
obywatelom Ukrainy, którzy po wybuchu wojny uciekli do Polski. Dotyczy ona między 
innymi zakwaterowania, wyżywienia czy tłumaczenia.

Radni przyjęli też gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2022 rok. Obejmuje on między innymi zapewnienie 
leczenia każdemu uzależnionemu i jego rodzinie, finansowania programów terapeutycz-
nych oraz szkolenia psychologów i terapeutów. Rozpatrzyli też kwestię rozwiązania Ze-
społu Szkół Handlowych. Zlikwidowano Branżową Szkołę I stopnia nr 2, Technikum nr 3. 
Kształcenie w zawodach przeniesione zostaje do Technikum nr 1 w ZS nr 2.

Rozpatrzono też jedną petycję mieszkańców. Postulowali oni, by w mieście wprowadzić 
zakaz noszenia maseczek ochronnych. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie przychyla 
się do poglądów wyrażonych przez autorów petycji.

Jedna z interpelacji zgłoszonych podczas obrad dotyczyła ustanowienia jednego z ja-
strzębskich drzew pomnikiem przyrody. Chodzi o dąb szypułkowy w Parku Zdrojowym, 
który jest największym w Jastrzębiu oraz jednym z największych w województwie.

W trakcie sesji rozmawiano również o współpracy miasta z JSW SA oraz ze Spółką Re-
strukturyzacji Kopalń o rewitalizacji terenów pogórniczych. W dyskusji poza radnymi 
wziął udział między innymi Jerzy Majchrzak z JSW SA i Marcin Waluga reprezentujący 
SRK oraz poseł Krzysztof Gadowski. Więcej na ten temat piszemy w artykule „Nie chce-
my powtórki z Moszczenicy” na stronie 5.

tekst i fotografia: Kamila Sadowska-Lasyk

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

Lp. Obręb Nr 
działki Nr księgi wieczystej

Powierzchnia 
użytkowa 

[m2]

Powierzchnia 
dodatkowa 

[m2]
Adres Przeznaczenie

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

Okres 
najmu Termin opłat

1. JASTRZĘBIE 
MIASTO 115/13 GL1J/00015629/3 75,16 - Jasna 1A

bez 
ograniczenia 

branży
* do trzech 

lat

do 10-tego 
każdego 
miesiąca

2. JASTRZĘBIE 
MIASTO 3303/56 GL1J/00018153/6 28,70 - Piastów 8-10

bez 
ograniczenia 

branży
* do trzech 

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.0050.693.2021 
z dnia 24.11.2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej, stanowiące wła-
sność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Informacji o przedmiocie najmu udziela Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów MZN (tel. 32 478 70 16).

OsiadanieTerenu.pl
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ZA NAMI KOLEJNE 
KONSULTACJE 
MIESZKAŃCÓW 
Z CPK
Konsultacje, tym razem w formie 
stacjonarnej, odbyły się początkiem 
kwietnia. Wzięło w nich udział oko-
ło 30 mieszkańców. Tradycyjnie już, 
głównymi tematami stały się ter-
miny prac i wykupu gruntów oraz 
przebieg linii kolejowej.

Głównym zmartwieniem mieszkań-
ców są ich nieruchomości. Wiado-
mo, że większość linii będzie reali-
zowana po starym śladzie kolei, po 
zachowanych terenach kolejowych. 
Ingerencja w zabudowania nie bę-
dzie duża. Tam, gdzie linia kolejowa 
będzie się jednak do nich zbliżała, 
CPK będzie musiało wykupić nieru-
chomości. – Jesteśmy bardzo zainte-
resowani powrotem kolei do Jastrzę-
bia-Zdroju. Jednak CPK jest inwestycją 
rządową, a miasto nie jest stroną w tej 
sprawie. Naszym zadaniem jest roz-
mawianie i pilnowanie tego, by kolej 
dotarła do Jastrzębia-Zdroju – mówi 
Roman Foksowicz, zastępca prezy-
denta miasta.

Mieszkańcy pytali też o połączenia 
drogowe między poszczególnymi 
częściami miasta.

– Z naszego punktu widzenia klu-
czowe jest zachowanie obecnych 
połączeń lub zapewnienie nowego 
drogowego połączenia między ul. 
Pszczyńską i ul. Północną. Wartością 
dodaną przy odtworzeniu połączenia 
kolejowego przez CPK, jest wybu-
dowanie połączenia dróg między ul. 
Dworcową i ul. Północną. To usprawni 
komunikację w mieście i odciąży ul. 11 
Listopada. Powstałe drogi techniczne 
będzie można wykorzystywać jako 
ścieżki rowerowe wzdłuż kolei – do-
daje zastępca prezydenta.

Przedstawiciele Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego utrzymują, że 
wszelkie prace nad jastrzębską linią 
kolejową powinny zakończyć się do 
2030 roku. Choć w planach nie ma 
kolejnych konsultacji, mieszkańcy 
cały czas mogą wypełniać ankiety 
i zadawać pytania.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

NIE CHCEMY POWTÓRKI 
Z MOSZCZENICY

Przedstawiciele JSW SA, Jastrzębskiej Spółki Kolejowej, Spółki Restrukturyzacji Kopalń 
i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wzięli udział w marcowym posiedzeniu 
Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia i obradach Rady Miasta. Temat, który zdo-
minował te spotkania to zagospodarowanie terenów pokopalnianych.

Brak jasnej koncepcji i pomysłu na zagospodarowanie terenów po KWK Moszczenica 
doprowadził do sytuacji, że dopiero teraz, wiele lat po zaprzestaniu wydobycia obszar 
ten nabiera kształtów i zostaje przywrócony miastu. Nie chcemy podobnej sytuacji na 
terenach KWK JAS-MOS, której tereny i budynki zgodnie z prawem zostały przekaza-
ne do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Dlatego w zeszłym roku podpisaliśmy porozumienie z sąsiednimi gminami – Mszaną, 
Godowem i Świerklanami oraz Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i stworzy-
liśmy koncepcję zagospodarowania terenu. Przekazaliśmy ją władzom regionalnym 
i ogólnokrajowym, aby mogła uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych przewi-
dzianych na wsparcie gmin górniczych.

Projekt miasta zakłada, że na terenie KWK JAS-MOS powstaną inwestycje związane 
z turystyką, sektorem IT oraz sektorem usług dla biznesu, a także przemysłem logi-
stycznym. Koncepcja zakłada rewitalizację i nadanie nowych funkcji, które spowodują 
powstanie atrakcyjnych miejsc pracy poza przemysłem wydobywczym.

Naszymi największymi wyzwaniami są rozwiązania prawne związane z własnością 
terenu, który obecnie należy do SRK. Istotne dla przyszłości miasta jest, aby obszar 
ten został sprzedany lub przekazany w całości zgodnie z założeniami roboczej kon-
cepcji. Wiele zależy od zmian w prawie, które może wprowadzić Sejm RP. Jastrzębie-
-Zdrój, wraz z innymi gminami górniczymi apeluje przede wszystkim o:
• zmianę w przepisach gwarantujących uniemożliwienie wydawania koncesji na ob-

szarach objętych lub planowanych do objęcia interwencją w ramach działań trans-
formacyjnych,

• zmianę w przepisach obligujących przedsiębiorstwa górnicze oraz SRK do pełnej, 
właściwej i kompleksowej rekultywacji terenów które będą przygotowane i gotowe 
do wejścia inwestora zewnętrznego,

• zmianę w przepisach umożliwiającą skrócenie ścieżki proceduralnej odnośnie prze-
kazywania, wnoszenia majątku do samorządu lub bezpośrednio pod daną inwesty-
cję publiczną lub prywatną,

• zmianę w przepisach umożliwiające skrócenie ścieżki planistycznej uchwalania stu-
dium i planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzania w nich odpowied-
nich zmian,

• zagwarantowanie rekompensaty dla gmin za utracone dochody do czasu powstania 
nowych strategicznych dla ich rozwoju przedsiębiorstw na terenach pogórniczych,

• wprowadzenie dodatkowych ulg i zachęt dla firm decydujących się na inwestycje 
na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych w regionach objętych działaniami 
transformacyjnymi.

tekst: Agnieszka Pabich

Wypełniij 
ankietę, zadaj 
pytanie.
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JESTEŚMY Z MIESZKAŃCAMI, 
LECZ DECYZJE NALEŻĄ 
DO WOJEWODY

O planach budowy linii wysokiego napięcia rozmawiamy 
z wiceprezydentem Jastrzębia-Zdroju, Romanem Foksowiczem

Zapytam wprost: mnóstwo osób sprzeciwia się budowie linii 
wysokiego napięcia w Jastrzębiu-Zdroju. Część spośród nich 
jako „winnego” tej inwestycji wskazuje miasto...

– Linie wysokiego napięcia to inwestycja rządowa, prowadzona 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Miasto nie jest od strony 
formalnej stroną w tym sporze. Operat oddziaływania na środo-
wisko czy pozwolenie na budowę wydawane są przez wojewodę, 
poza naszym urzędem. Sercem jesteśmy jednak z mieszkańcami, 
staramy się ich wspierać, rozumiemy, że to trudna sytuacja.

Co zatem konkretnie miasto może robić w tej sprawie?

– Możemy rozmawiać z PSE. Prosić ich, by uwzględniali zdanie 
mieszkańców, składających protesty. Uczestniczyliśmy w rozmo-
wach wraz z grupą protestujących z Ruptawy i Moszczenicy. Wła-
ściwie włączyliśmy się w ten protest.

On dotyczył projektu, w którym przez nasze miasto miały prze-
biegać dwie linie?

– Tak. Trzeba pamiętać, że chronologicznie rozmawiamy właści-
wie o trzech projektach. Pierwszy z nich był nam zgłoszony jesz-
cze w 2005 roku przy przygotowaniu Studium do Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego i został w tym planie ujęty. Planowano 
linię 400 + 200 kV, a pas zabezpieczający inwestycję liczył sobie 
70 metrów. I tyle w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
zostało uwzględnione. W ubiegłym roku pojawił się natomiast 
nowy projekt, o którym nie byliśmy wcześniej informowani (cho-
ciaż przy przygotowaniu Studium do Planu Zagospodarowania 
zwracaliśmy się do PSE z pytaniem o to, czy mają jakieś plany 
i czy to co w 2007 roku zostało uwzględnione jest aktualne). Nie 
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Jednak w maju 2021 roku za-
projektowano dwie odrębne nitki po 400 kV, o czym poinformo-
wano miasto dopiero w sierpniu 2021 roku. Wcześniej nie mie-
liśmy informacji na temat tej południowej odnogi – nie była ona 
wcześniej zaprojektowana, ani nigdzie zgłaszana. Też zostaliśmy 

nią zaskoczeni. Plan z dwoma nitkami był dla nas nie do przyjęcia 
– zabierał dodatkowe 15 ha, które w studium zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczone były pod budowę jednorodzinną na 
gruntach mieszkańców. My daliśmy ludziom możliwość, by mogli 
się tam budować, a ten projekt im ją odbierał.

W tej chwili, po protestach mieszkańców, „w grze” jest nato-
miast kolejna, trzecia wersja budowy.

– W obecnym projekcie mowa o linii 2x400 kV w jednym przebiegu.

Spotkałam się z opinią, że niewiele to zmienia w stosunku do 
oprotestowanego projektu, bo to po prostu dwa pasy w jednym...

– Nie do końca. Teoretycznie, taka nitka 2x400 kV powinna mieć 
linie technologiczne o szerokości 140 metrów. Tu jednak pas ten 
został zawężony ze 140 metrów do ponad 90, co znacznie ogra-
nicza liczbę działek, których inwestycja dotyczy. Więc jest to jakaś 
próba kompromisu ze strony PSE.

Mieszkańcy nie są z tego zadowoleni...

– To zrozumiałe. Z trudem pogodzili się z 70-metrowym pasem 
zapisanym przed laty w planie zagospodarowania przestrzenne-
go. Tymczasem będzie on poszerzany do ponad 90... W sprawie 
tego przebiegu jednak niewiele możemy zrobić – był uwzględ-
niony w planie zagospodarowania przestrzennego od 2007 roku. 
Zresztą PSE może skorzystać ze specjalnej ustawy, która daje 
możliwość inwestorowi przeprowadzenie inwestycji bez pytania 
kogokolwiek o zdanie.

Jakie jest stanowisko miasta w tej sprawie?

– Ta linia to strategiczny projekt rządowy, umożliwiający przesył 
energii z północy kraju na południe. Jesteśmy realistami: nie ma 
takiej możliwości, by on nie powstał. Możemy tylko apelować 
do PSE, by jednak spróbowali się zmieścić w tym pierwotnym, 
70-metrowym pasie – tak jak w studium zaakceptowanym przez 
Radę Miasta. Pamiętajmy, że nadal nie mamy zgłoszenia od PSE 
o konieczności jego poszerzenia, ale PSE dysponuje specustawą, 
która i tak pozwoli wykonać tę inwestycję.

Czyli ostateczny głos należy do wojewody?

– W przypadku niekorzystnej decyzji, możemy się od niej odwo-
ływać – tak jak każdy mieszkaniec. Ale o tym czy odwołanie zo-
stanie uwzględnione, rozstrzyga wojewoda... W praktyce możemy 
tylko apelować o takie rozwiązanie, które w najmniejszy sposób 
będzie ingerować w nieruchomości osób prywatnych.

Co mogą zrobić mieszkańcy? Co by Pan im radził?

– Przede wszystkim: rozmawiać z PSE. Proponować konkretne roz-
wiązania. Mam wrażenie, że PSE jest na tyle elastyczne, że starają 
się znaleźć takie, które zadowoli maksymalną liczbę osób. Oczywi-
ście, nie da się zadowolić wszystkich. Miasto również nie jest ukon-
tentowane, bo tracimy w ten sposób tereny inwestycyjne…

rozmawiała: Barbara Englender
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SPRZĘT ZA PRAWIE 
PÓŁ MILIONA DLA 
JASTRZĘBSKIEGO 
SZPITALA
Endoskopy, narzędzia laparoskopowe 
czy fotel ginekologiczny – miasto zaku-
piło dla szpitala nowoczesny sprzęt.

O nowe urządzenia wzbogaciły się od-
działy chirurgii, położniczo-ginekolo-
giczny i gastrologiczno-wewnętrzny. 
Dzięki nim będzie można nie tylko pre-
cyzyjniej diagnozować pacjentów, ale 
i wykonywać więcej zabiegów metodą 
laparoskopową – zdecydowanie mniej 
inwazyjną niż tradycyjna chirurgia.

– Zastosowanie tej techniki znacząco 
wpływa na podniesienie komfortu pa-
cjenta, głównie za sprawą skrócenia cza-
su hospitalizacji i rekonwalescencji do 
minimum. Chociaż zabiegi techniką lapa-
roskopową przeprowadzamy od bardzo 
wielu lat, wciąż staramy się doskonalić 
umiejętności. Tylko 9 wyselekcjonowanych 
placówek chirurgicznych w Polsce, w tym 
nasz oddział, jest w programie szkolenio-
wym, gdzie pod okiem prof. dr hab. n. med. 
Andrzeja Budzyńskiego poszerzamy swoje 
umiejętności związane z małoinwazyjny-
mi technikami zabiegowymi – powiedział 
Artur Ploch, lekarz zarządzający oddzia-
łem chirurgii ogólnej.

Narzędzia laparoskopowe, przekazane 
oddziałowi chirurgii, warte są 24 318 
złotych. Ponad 300 tysięcy złotych kosz-
towało natomiast wyposażenie pracow-
ni endoskopowej. W jego skład wchodzi 
między innymi wideokolonoskop i wideo-
gastroskop. – Bardzo się cieszę, że mogli-
śmy przekazać kolejny sprzęt jastrzębskie-
mu szpitalowi. Oczywiście chcielibyśmy, by 
badania diagnostyczne przynosiły tylko do-
bre wiadomości, jednak dzięki tym urządze-
niom nasi specjaliści będą mogli też skutecz-
niej leczyć pacjentów – mówiła prezydent 
Anna Hetman.

Za wsparcie podziękował dyrektor szpita-
la. – Serdecznie dziękujemy za całą dotych-
czasową pomoc, którą niezmiennie od wielu 
lat otrzymujemy. Dla nas najważniejsi są 
pacjenci, a to przede wszystkim mieszkań-
cy Jastrzębia-Zdroju, którzy bardzo na tym 
skorzystają – podsumował Robert Rychel, 
Dyrektor WSS Nr 2.

Łączna wartość zakupionego sprzętu 
to 406 598,47 złotych.

tekst i fotografia: Barbara Englender

BIZNES NA OKRĄGŁO 
POWRACA PO PRZERWIE
Od 11 kwietnia znów można  
korzystać z jego usług.
Mieszczący się przy ul. Sybiraków 2 
punkt Biznes na Okrągło wznowił 
swoją działalność po przerwie zwią-
zanej z pandemią COVID-19.

Punkt będzie czynny w ponie-
działki, środy i piątki w godzinach: 
7:00-15:00.

Kontakt: 
tel. 501 751 595, biznes@jastrze-
bie.pl

Biznes na okrągło – pierwsza prze-
strzeń do spotkań i biuro na godziny 
w Jastrzębiu-Zdroju.

Zapewniamy gotowe, umeblowane 
i dostosowane do potrzeb małych 
firm miejsce do pracy, spotkań biz-
nesowych, rozmowy rekrutacyjnej 
czy korepetycji.

LOKALIZACJA:

ul. Sybiraków 2, Jastrzębie-Zdrój 
(Dworzec Autobusowy)

OFERTA:
• Wyposażone, zamykane stanowi-

ska biurowe.
• Sala spotkań do 12 osób.
• Kawa i szerokopasmowy Internet 

w cenie.
• Sala wykładowa / konferencyjna.
• Kuchnia.
• Recepcja.
• Miejsca parkingowe.

REZERWACJA:

poniedziałek, środa i piątek w godzi-
nach 7:00-15:00

Za pośrednictwem adresu mailowe-
go biznes@jastrzebie.pl lub tel. 501 
751 595.

Po potwierdzeniu możliwości re-
zerwacji należy dokonać wpłaty na 
konto: 62 8470 0001 2001 0029 
6139 0001 i przesłać potwierdzenie 
jej dokonania na adres: biznes@ja-
strzebie.pl.

Faktura wystawiana jest do 7 dni od 
dnia dokonania wpłaty i przesyłana 
na adres mailowy użyty do rezerwa-
cji.

Na miejscu wymagane jest podpisa-
nie umowy regulującej zasady korzy-
stania z pomieszczeń.

OPŁATY:

Stanowisko biurowe:
• 2 zł – godzina
• 5 zł – 3 godziny

Sala spotkań:
• 10 zł – 3 godziny
• 30 zł – cały dzień

Sala wykładowa/konferencyjna:
• 20 zł – 3 godziny
• 50 zł – cały dzień
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TRWA WIOSENNA 
AKCJA WYMIANY 

PIASKU NA 
PLACACH ZABAW 

I W PIASKOWNICACH
Łącznie 1380 ton świeżego piasku trafi do 7 jastrzębskich pia-
skownic i na 11 placów zabaw, zarządzanych przez miasto. Jak 
co roku, Jastrzębski Zakład Komunalny po zimie odświeża tere-
ny przeznaczone dla dzieci.

Na placach zabaw piasek wymieniany jest raz w roku – w pia-
skownicach trzykrotnie.

Łączny koszt zakupionego piasku to 67 896,00 zł brutto.
tekst i fotografia: Barbara Englender

Dobra wiadomość jest taka, 
że roboty przy budowie ronda 
w miejscu 6-wlotowego 
skrzyżowania idą zgodnie 
z harmonogramem.

ZACHODNIA 
CZĘŚĆ JUŻ 
GOTOWA
Najprawdopodobniej w czerwcu zakończy się przebudo-
wa ronda na skrzyżowaniu ulic Ranoszka, Armii Krajowej 
i Wiejskiej.

Zachodnia część jest już gotowa. Zakończone zosta-
ły roboty związane z wykonaniem warstw ścieralnych 
mas bitumicznych. Teraz kolej na wykonanie podbudowy 
w części wschodniej ronda. Przebudowane zostały już 
sieci teletechniczne, wodociągowe i elektroenergetyczne.

Ruch samochodowy odbywa się tu dalej wahadłowo. 
Taka organizacja przejazdów zostanie utrzymana do 
końca trwania budowy.

Przypomnijmy, że efektem końcowym tej inwestycji bę-
dzie znaczna poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowa-
niu. Budowane rondo powstaje w miejscu 6-wlotowe-
go skrzyżowania. W wyniku przebudowy ulica Wiejska 
otrzyma nowy przebieg od ulicy Ranoszka do Kolejowej. 
Przebudowane zostaną też dwa inne skrzyżowania: 
z ulicami Wyszyńskiego i Kolejową. Wykonane zostaną 
również chodniki, oświetlenie i odwodnienia. Powstaną 
dwie zatoczki autobusowe. Miasto zdobyło na tę inwe-
stycję 6 milionów złotych dofinansowania z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych.

tekst: Izabela Grela NA PODHALAŃSKIEJ 
BEZ OPÓŹNIEŃ
Przebudowa skrzyżowania ulicy Podhalańskiej z Han-
dlową, realizowana przez inwestora, przebiega bez 
zakłóceń. Głównym założeniem tej inwestycji jest wy-
konanie dodatkowego, czwartego wlotu od strony połu-
dniowej, który umożliwi dojazd do nowo powstającego 
centrum handlowo-usługowego.

Na zjeździe zaprojektowano dwie jezdnie o szerokości 
4 i 6 metrów. Zostaną one oddzielone od siebie wyspą 
rozdzielczą. Jednocześnie zaprojektowano przebudowę 
wyspy w ciągu ulicy Podhalańskiej oraz dodatkowe pasy 
ruchu. Rozbudowa z przebudową ulicy Podhalańskiej po-
dyktowana jest koniecznością poprawy bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego oraz zapewnienia prawi-
dłowej obsługi komunikacyjnej wszystkich wlotów, wraz 
z wlotem budowanym, istniejącego skrzyżowania.

Koniec inwestycji zaplanowano na początek maja.
tekst: Izabela Grela
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BĘDZIE 
BEZPIECZNIEJ NA 
WARSZAWSKIEJ
Rozpoczęła się przebudowa układu 
drogowego na skrzyżowaniu ulic War-
szawskiej z Poznańską i Porozumienia 
Jastrzębskiego. Z myślą o bezpieczeń-
stwie mieszkańców powstanie tu sy-
gnalizacja świetlna, ścieżka rowerowa, 
nowy chodnik, a także zatoka autobu-
sowa. Na skrzyżowaniu zostanie wy-
mieniona nawierzchnia. Doświetlonych 
zostanie aż 5 przejść dla pieszych.

To, co najważniejsze, większość robót 
zostanie przeprowadzona bez wyłącza-
nia skrzyżowania z ruchu drogowego – 
wyjątkiem będą roboty związane z wy-
mianą nawierzchni.

Wartość inwestycji opiewa na prawie 
1,2 mln złotych.

tekst: Izabela Grela, fotografia: Łukasz Parylak

2,5 MILIONA 
NA NOWE 
NAWIERZCHNIE 
„OWOCOWYCH” 
ULIC
Prawie dwa i pół miliona złotych kosz-
tować będzie nowa nawierzchnia na 
ulicach Truskawkowej, Bananowej, Ma-
linowej i Jagodowej. Wcześniej wykona-
no tu kanalizację. Teraz czas na budowę 
nawierzchni jezdni. W kwietniu władze 
miasta podpisały stosowną umowę. 
Dzięki niej na początku maja rozpoczną 
się tu roboty budowlane. Owocowe uli-
ce zyskają nowe nawierzchnie asfalto-
we i brukarskie.

tekst: Izabela Grela

Pierwszy etap budowy „Łaźni” Moszczenica 
gotowy w 40 procentach. Uruchomienie 

Instytutu Dziedzictwa i Dialogu 
zaplanowane jest na koniec roku.

„ŁAŹNIA” TO POTĘŻNA 
INWESTYCJA

Początkowo plany zakładały nieśmiało, że pierwszy etap inwestycji uda się za-
kończyć w wakacyjne miesiące br. Zakres obecnie realizowanych robót obejmuje 
północny segment budynku Łaźni oraz zagospodarowanie terenu od strony pół-
nocnej, wokół realizowanej części.

– Roboty budowlane prowadzone są w istniejącym budynku, dlatego też bardzo trud-
ne do przewidzenia są wszystkie niezbędne do wykonania prace remontowe. Dopie-
ro po wykonaniu robót rozbiórkowych możliwa była pełna ocena stanu technicznego 
poszczególnych elementów budynku przeznaczonych do zachowania oraz zakresu ich 
naprawy lub dodatkowego wzmocnienia. Część robót dodatkowych wymaga opraco-
wania projektu zamiennego i spowodowało brak możliwości wykonywania części po-
wierzonego zakresu robót przez wykonawcę – tłumaczy Jarosław Piechaczek, na-
czelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

Wykonawcą prac budowlanych i wykończeniowych jest konsorcjum firm Przed-
siębiorstwo budowlane Częstobud Damian Świącik z siedzibą w Częstochowie 
oraz Przedsiębiorstwo budowlane BUDOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Jaskrowie. 
Zgodnie z umową wartość kontraktu opiewa na kwotę prawie 13,8 mln złotych. 
2 miliony miasto pozyskało z funduszy unijnych.

Oprócz przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, i elektroenergetycznych 
a także odwodnienia terenu za pomocą drenażu i kanalizacji deszczowej, wy-
konawca ma wykonać roboty rozbiórkowe budynku nowej Łaźni, instalacje we-
wnętrzne: kanalizację sanitarną, instalację deszczową, wodociągową, p.poż., 
centralnego ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, a także instalację elektryczną, 
niskoprądową, monitoringu i alarmową.

W zakresie robót znalazły się również montaż stolarki okiennej i drzwiowej, ter-
moizolacja dachu oraz ścian, montaż windy osobowej, roboty wykończeniowe, 
naprawa części istniejących posadzek i wykonanie nowych, montaż podstawo-
wego wyposażenia budynku a także podstawowego wyposażenia pomieszczeń.

Ekspozycja wystawy stałej CARBONARIUM – Postindustrialne Dziedzictwa Po-
granicza przewidziane jest do wykonania na podstawie odrębnego postępowa-
nia przetargowego, które miasto ogłosiło w końcówce kwietnia br.

Główny środkowy segment oraz południowa część budynku przewidziana jest 
do realizacji w II etapie inwestycji. Władze miasta już pozyskały na to zadanie 
24 300 000 złotych dofinansowania z Polskiego Ładu.

tekst: Izabela Grela
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Ta rozmowa miała dotyczyć przede 
wszystkim muzyki. Jednak wydarzenia 
ostatnich miesięcy sprawiły, że kontekst 
wojny – tak wyraźnie obecny w Pani twór-
czości – wydaje się nie do pominięcia...

Sądzę, że każdy z nas teraz budzi się i za-
sypia, myśląc o tym, co dzieje się kilkaset 
kilometrów stąd. Niedaleko od nas giną 
niewinni ludzie, giną dzieci, kobiety. Ta woj-
na jest tak blisko, że niektórzy czują rodzaj 
zagrożenia. Trudno jest o tym nie myśleć 
każdego dnia. To cudowne, że w takich sy-
tuacjach potrafimy się pięknie jednoczyć, 
ale zarazem straszne, że dopiero stojąc 
wobec tragedii, działamy wspólnie. Wszy-
scy jesteśmy w szoku i zastanawiamy się 
co dalej – co czeka Ukrainę i w dalszej per-
spektywie, być może, cały świat...

Wiem, że jest Pani zaangażowana w po-
moc Ukrainie...

Wraz z wojną pojawił się dylemat: czy za-
stygamy w przerażeniu, czy rzucamy się 
w wir pomocy.

Moją rolą jest granie koncertów charyta-
tywnych i dorzucanie swoich małych ce-
giełek, gdy tylko mogę to robić. Nikomu 
nie odmawiam wzięcia udziału w takich 
wydarzeniach. Cały dochód z koncertów 
idzie na pomóc najbardziej potrzebują-
cym. Wiem, że jest to jedynie kropelka 
w morzu potrzeb, ale cieszy mnie, że 
mogę wesprzeć Ukrainę. Przez pewien 
czas gościłam w domu młodą mamę 
z małym synkiem, która uciekła z piekła 
wojny. To wszystko małe gesty, ale jeśli 
każdy z nas wesprze naszych sąsiadów 
w potrzebie, będzie im łatwiej odnaleźć 
się w nowej rzeczywistości.

Jak śpiewać w takiej sytuacji?

Ostatnie koncerty były bardzo obciążają-
ce psychicznie. Atmosfera jest niezwykle 
podniosła. Widać, że ludzie mają potrzebę 
jednoczenia się. Mój zawód, muzyka roz-
rywkowa, kojarzy się z relaksem, z tym, 
co przyjemne. A tymczasem z tyłu głowy 
mamy to, że miliony ludzi cierpią, że nie 
wiadomo, jak potoczą się ich losy. Rozma-
wiałam ostatnio o tym z moim zespołem 
w garderobie przed koncertem. Uznaliśmy, 
że występując, dodajemy ludziom otuchy. 
Taka jest nasza rola. Człowiek cierpi, my-
śląc o innych, ale musi być też silny.

Z jakimi emocjami wychodzi się teraz do 
publiczności?

To są bardzo trudne emocje. Wychodząc 
na scenę, patrząc na zgromadzoną pu-
bliczność, nie sposób uwolnić się od my-
śli, że tutaj wszyscy jesteśmy bezpieczni. 
Nam nic nie grozi, a obok rozgrywa się pie-
kło na ziemi. Wiele osób ma poczucie winy, 
że idzie do kina czy na koncert. Z drugiej 
strony, nie możemy dać się stłamsić, sie-
dzieć cicho jak mysz pod miotłą. Musimy 
żyć normalnie – przecież nie pójdziemy na 
front walczyć. Każdy w swoim zakresie, na 
miarę swoich możliwości powinien dokła-
dać swoją cegiełkę. Wierzę, że kropla drą-
ży skałę.

Już wcześniej sięgała Pani do kontekstu 
poetów wojennych i międzywojennych, 
choćby na płycie „Umiera piękno”, zbu-
dowanej wokół utworów poetów czasu 
wojny. Śpiewa Pani je również teraz? Jak 
one dzisiaj brzmią?

Oczywiście, śpiewam teraz też piosenki 
z „Umiera piękno”. Polacy wyszli na ulicę 
i walczyli z okupantem z powodu psycho-
logicznej potrzeby – po tylu latach bycia 
pod butem nie kalkulowali, czy mają szan-
se wygrać. Teraz można tę decyzję oceniać 
jako nieroztropną, ale nikt się nad takimi 
rzeczami nie zastanawiał, będąc pod pre-
sją okupanta. Tak samo naród ukraiński 
wykazuje niesamowity heroizm. Walczą 
z armią pod wodzą tyrana, psychopatycz-
nym okupantem, nieobliczalnym przy-
wódcą. To walka o ich niepodległość, nie-
zależność, o kolejne pokolenia, które na 
tym terenie mają żyć. Tu nie ma miejsca 
na kalkulację. Śpiewając piosenki z płyty 
„Umiera piękno”, myślę o tej korelacji.

Jak Pani sobie wyobraża tegoroczny fe-
stiwal JAZZtrzębie? Czego się Pani po nim 
spodziewa?

Spodziewam się przede wszystkim spo-
tkania pokrewnych dusz – ludzi, którzy 
kochają podobną muzykę. Jazz jest nie-
zwykle uniwersalny, nie znosi granic, ko-
cha wolność. To muzyka nie do okiełzna-
nia, która pozwala się bardzo swobodnie 
wyrazić. Moim marzeniem byłoby, aby 
Ukraina była już wtedy pozbawiona wojsk 
rosyjskich. Czas pokaże, co się wydarzy 
w najbliższych tygodniach, ta wojna po-
chłonęła już tysiące niewinnych istot, każ-
dego dnia giną kolejne.

Czy to, co usłyszymy podczas JAZZtrzę-
bia będzie uzależnione od sytuacji poli-
tycznej?

Zawsze układam program na bieżąco. 
Bywa, że repertuar ustalam nawet w dniu 
koncertu. To będzie program przekrojowy 
– złożony z różnych moich płyt i piosenek. 
Myślę, że też zagramy coś z płyty „Umiera 
piękno”. Zawsze na koncertach pojawiają 
się również utwory-niespodzianki, których 
nie ma na moich płytach. Takie zagramy 
też w Jastrzębiu. Na pewno to, co usłyszą 
Państwo na scenie będzie podyktowane 
tym, co nam będzie w danym momencie 
w duszy grało. Muzyka jest dla mnie od-
zwierciedleniem stanu ducha.

A jak ten bliski związek z muzyką prze-
kłada się na jej kształt? Czy często Pani 
improwizuje?

LICZĘ NA 
SPOTKANIE DUSZ
Wywiad z Agą Zaryan – cenioną wokalistką jazzową, 
gwiazdą tegorocznego festiwalu JAZZtrzębie. Jesienią 
ukaże się jej 11. płyta.
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Dla mnie bardzo ważny jest tekst. Je-
stem wokalistką, która głównie im-
prowizuje wokół niego. Uważam siebie 
trochę za taką „storyteller” – opowia-
daczkę historii. I moje teksty, i wiersze, 
które wybieram, czy standardy jazzowe, 
muszą być mi bliskie. Nie traktuję głosu 
stricte instrumentalnie – choć, owszem, 
bawię się nim – stawiam głównie na 
siłę tekstu. Nie mam potrzeby, by na 
przykład cały czas improwizować ska-
tem. Kocham słuchać, jak skatuje Ella 
Fitzgerald, ale sama nigdy nie stawia-
łam na taki rodzaj wyrażania siebie w ja-
zzie. W kwestii improwizacji oddaję pole 
wspaniałym instrumentalistom, którzy 
grają ze mną podczas koncertów. Bardzo 
wiele rzeczy jest przez nas nieuzgodnio-
nych, w naszych występach zawsze jest 
nutka nieprzewidywalności...

Padło już tu nazwisko Elli Fitzgerald. 
Chciałabym dopytać o kwestię inspi-
racji. Część z nich jest dość oczywista, 
bo pojawia się nawet w tytułach płyt, 
jak Remembering Nina & Abbey. A co 
Panią inspiruje teraz?

Słucham mnóstwo muzyki, nie tylko 
jazzowej. Ostatnio energii dodawała mi 
ostatnia płyta Laury Mvuli Pink noise. To 
nie jest jazz, ale wysokich lotów rozryw-
ka. Z jazzu ostatnio inspiruje mnie Aaron 
Parks – średniego pokolenia pianista, 
bardzo pięknie komponuje. Kocham Elis 
Reginę, która śpiewała wyjątkowym 
głosem, otulającym płyty. Na świecie 
jest też dużo bardzo dobrej muzyki roz-
rywkowej – gdy mam obniżony nastrój, 
to często po prostu włączam taką płytę. 
Muzyka jest morzem bez dna, to pięk-
ne, że można tam znaleźć tyle inspira-
cji. Chociaż przyznaję, że słuchanie płyt 
w czasie ostatnich tygodni przychodzi 
mi też trudniej – moja głowa jest gdzie 
indziej. Wierzę bardzo w siłę muzy-
ki jako terapii – pozwala nas wyciągać 
z różnych nastrojów, dodaje skrzydeł, 
otula, pociesza... To w nią uciekamy od 
wszystkich bolączek. Nie zbawi świata, 
ale sprawia, że możemy przenieść się 
do trochę lepszego miejsca...

rozmawiała: Barbara Englender 
fotografie: Marta Orlik Gaillard

Od 50 lat są kulturalną wizytówką 
miasta. „Niezależni” obchodzą w tym 
roku okrągły jubileusz.

PO RAZ TRZECI 
UCZĄ FOTOGRAFII 
DOKUMENTALNEJ
Rusza Jastrzębska Szkoła Fotografii Dokumentalnej prowadzona przez Stowa-
rzyszenie Jastrzębski Klub Fotograficzny „Niezależni”. Weźmie w niej udział 20 
fotografów, którzy w najbliższych miesiącach będą realizowali projekt fotogra-
ficzny na Górnym Śląsku. – Szkoła skierowana jest do osób średnio zaawansowa-
nych, które chcą doskonalić swój warsztat. W ramach zajęć organizujemy również 
wykłady otwarte – dostępne dla każdego chętnego – mówi Maciej Kanik, prezes 
stowarzyszenia.

To już trzeci raz, kiedy „Niezależni” uczą fotografii dokumentalnej. – Dla wielu 
z absolwentów poprzednich edycji udział w zajęciach Jastrzębskiej Szkoły Fotogra-
fii Dokumentalnej był istotnym krokiem w rozwoju i pewnego rodzaju trampoliną. 
Mamy wielu absolwentów, którzy kontynuują naukę w Instytucie Twórczej Fotogra-
fii w Opawie. Zajęcia prowadzone są przez najlepszych specjalistów w dziedzinie fo-
tografii dokumentalnej, dają możliwość konfrontacji swojej pracy z doświadczonymi 
fachowcami oraz innymi uczestnikami w bezpiecznych i przyjaznych warunkach – 
dodaje Maciej Kanik. Zajęcia III edycji poprowadzą Arkadiusz Gola, Michał Sita, 
Łukasz Rusznica, Karolina Jonderko, Agnieszka Rayss i Joanna Kinowska. We 
wszystkich spotkaniach weźmie udział Michał Sita.

Zajęcia zostaną zakończone wydaniem publikacji zawierającej fragmenty pro-
jektów zrealizowanych w ramach szkoły.

Powstały w latach 70-tych w naszym mieście Jastrzębski Klub Fotograficz-
ny „Niezależni” jest prawdziwą wizytówką kulturalną miasta. Wychowały się 
w nim całe pokolenia świetnych fotografów, a dzięki zaangażowaniu miłośni-
ków fotografii zorganizowano mnóstwo wystaw, warsztatów i plenerów. Do 
Jastrzębia-Zdroju przyjeżdżały takie autorytety fotograficzne, jak Zofia Rydet, 
Juliusz Gartzecki, Ignacy Płażewski, Paweł Pierściński, Czesław Odo-Mostow-
ski, Jerzy Olek, a współcześnie między innymi Tomasz Tomaszewski, Maciej 
Nabrdalik, Marcin Dobas, Filip Ćwik, Tomasz Lazar, Krzysztof Gołuch i Arka-
diusz Gola. Działalność „Niezależnych” kontynuowana i rozwijana jest do dziś. 
W roku 2022 klub obchodzi 50-lecie istnienia.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk, fotografia: Maciej Kanik
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RATOWALI LUDZI, BO SAMI BYLI LUDŹMI
Na szkole w Moszczenicy została odsłonięta tabliczka 
pamiątkowa Marii i Franciszka Parzychów.

Choć sami głodowali, oddawali swym go-
ściom najlepsze jedzenie. Przyjmując pod 
swój dach uciekinierów z Marszu Śmierci, 
ryzykowali życie swoje i swoich dzieci – 
w każdej chwili mogli zostać za to rozstrze-
lani. Maria i Franciszek Parzychowie, Spra-
wiedliwi Wśród Narodów Świata, zostali 
uhonorowani w Dniu Pamięci o Polakach 
ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

– Nigdy nie zapomnę chwili, gdy chora, znę-
kana, wystraszona, zostałam serdecznie 
przywitana przez pana Franciszka Parzycha 
i dzieci. Wszystko w tym domu oddano na 
moje usługi. Leżałam przez kilka dni chora, 
obsługiwana przez tych zacnych ludzi i oto-
czona troskliwością i miłością. Do mojego 
zacisznego pokoiku, czystego i dobrze opa-
lanego, znosiła pani Parzychowa najlepsze 
rzeczy oraz ciepłą odzież, dodając mi otuchy 
do dalszego przetrwania. Czyhała bowiem na 
nas śmierć w postaci gestapowców, którzy 
uwijali się po wsi i szukali zbiegów, rozstrzeli-
wując z miejsca ich i rodziny, które ich przyję-
ły – pisała w swojej relacji Helena Berman.

Helena Berman to jedna z tych osób, które 
u rodziny Parzychów znalazły schronienie 
podczas II wojny światowej. W niewielkim 
domu w Moszczenicy ukrywało się troje 
osób, którym udało się uciec z prowadzo-
nego przez teren Jastrzębia-Zdroju Marszu 
Śmierci – podczas takich marszy zginąć 
mogło nawet 15 tysięcy osób „ewaku-
owanych” przez SS-manów z Auschwitz.

– […] nie tylko, że po równo dzielili z nami chleb, 
tak trudny wówczas do zdobycia – ale cierpiąc 
na niedostatek każdy lepszy kąsek, który tra-
fił do domu (pani Maria doraźnie posługiwała 
u co zamożniejszych gospodarzy) z wyłącze-
niem siebie dzielili między nas i dzieci.

Żywię dla państwa Parzychów nie tylko 
najgłębszą wdzięczność i szacunek, ale 
i podziw i uznanie. Wydaje mi się, że mimo 
iż w kraju było wielu takich, którzy z nara-
żeniem życia ukrywali prześladowanych – 
niewielu znalazłoby się aż tak szlachetnych 
ludzi, którzy oprócz tego, że narażali życie – 
okazywali ukrywającym się tyle serca, tyle 
wysoce humanitarnych uczuć – wspomina-
ła po latach ukrywająca się w Moszczeni-
cy Romana Duraczowa.

Czwartkowa uroczystość odbyła się w po-
bliżu domu, gdzie mieszkali Parzycho-
wie – przy Szkole Podstawowej nr 16 
w Moszczenicy. Tam też najbliższa rodzina, 
wraz z władzami miasta, województwa 
oraz przedstawicielami instytucji historycz-
nych i stowarzyszeń, zasadzili dąb szypuł-
kowy, by upamiętnić ich bohaterstwo.

– Państwo Parzychowie to jedni z pięciu od-
krytych w Jastrzębiu-Zdroju Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata. Wiemy, że było wie-
lu jastrzębian, którzy pomagali w tych trud-
nych czasach wojennych. To świadectwo, 
że warto być człowiekiem, w każdej chwili, 
w każdym momencie – niezależnie od chwi-
li w jakiej żyjemy i warunków, w jakich się 
znajdujemy – mówiła podczas uroczysto-
ści prezydent miasta, Anna Hetman.

– Ci ludzie, ratowali nie swoją rodzinę, nie 
swoich przyjaciół, nie swoich sąsiadów, 
tylko zupełnie obcych ludzi. Ratowali nie 
tylko Żydów, ale też ludzi pochodzących ze 
Związku Radzieckiego i Polaków. Oni nie 
dzielili ani na religię, ani na narody, ani na 
rasy. Po prostu ratowali ludzi, dlatego, że 
sami byli ludźmi – podkreślał Włodzimierz 
Kac, przewodniczący katowickiej Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej.

Podczas uroczystości nie zabrakło łez 
wzruszenia: – Moi rodzice byli wspaniałymi 
ludźmi, pomagali każdemu, gdy tylko mogli 
– mówiła Irena Szpernol. Jak podkreślała, 
choć do dziś żyje już niewiele osób, które 
znały jej rodziców osobiście, ma nadzieję, 
że pamięć o nich przetrwa.

– Są rzeczy, wydarzenia i ludzie, o których 
nam nie wolno zapomnieć. Uratowanie dru-
giego człowieka to jest rzecz wielka. Uratowa-
nie drugiego człowieka, gdy grozi za to kara 
śmierci to rzecz, która ma wartość najwyższą. 
– podsumowywał Jan Kwaśniewicz, na-
czelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania 
Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach.

tekst: Barbara Englender
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NAWET SIĘ NIE 
ZASTANAWIAŁAM
1095. Tyle uciekających przed wojną w Ukrainie osób znalazło 
schronienie w naszym mieście. Aż 1071 z nich w domach 
jastrzębian. Aktualnie w trzech punktach zbiorowego 
zakwaterowania przebywają jedynie 24 osoby.

– Kiedy tylko usłyszałam, że wybuchła wojna i ludzie zaczynają ucie-
kać przez naszą granicę, nawet się nie zastanawiałam. Od razu pod-
jęłam z mężem decyzję, by przyjąć kogoś do domu. Po kilku dniach 
trafiła do nas Ira z trzyipółletnim synkiem – relacjonuje Aleksandra, 
która od prawie 3 tygodni gości w domu uchodźców. Właściwie 
– w niespełna siedemdziesięciometrowym mieszkaniu. Jej córki 
– choć są małymi dziewczynkami – słysząc czym jest wojna, po-
stanowiły oddać tymczasowo swój pokój gościom.

Osób takich jak Aleksandra są w Jastrzębiu setki. Widząc, jak 
wiele jest ofert pomocy, pracownicy Urzędu Miasta kilka dni po 
wybuchu wojny założyli całodobową infolinię. Dzwonili na nią ci, 
którzy oferowali uchodźcom dach nad głową i inne formy wspar-
cia. – Na początku telefon nie przestawał dzwonić. Nie nadążaliśmy 
z odbieraniem. Każdy chciał pomóc tak, jak umie, proponując trans-
port, zakupy, tłumaczenie, opiekę nad dziećmi, lub najczęściej – dach 
nad głową i wyżywienie – mówią pracownicy obsługujący infoli-
nię. Dodatkową bazę ofert, z których korzysta Ośrodek Pomocy 
Społecznej, utworzyli też członkowie „Aktywistycznego Jastrze-
bia”. Do facebookowej grupy „Jastrzębianie solidarni z Ukrainą” 
dołączyło 4 tysiące osób. Wymieniają się informacjami, informują 
o kolejnych zbiórkach, szukają pracy. Jastrzębianie zorganizowali 
setki zbiórek, utworzyli kilka magazynów z żywnością, ubraniami 
i artykułami gospodarstwa domowego, do pomocy przyłączyli się 

harcerze, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, szkoły, osoby 
prywatne. Wszyscy.

Choć koordynowaniem pomocy zajmuje się OPS, to wszystko nie 
byłoby możliwe bez zaangażowania mieszkańców. – Serdecz-
nie dziękuję jastrzębianom, w imieniu swoim i w imieniu wszystkich 
uchodźców. Mam nadzieję, że nasze serca nadal pozostaną otwarte dla 
tych, którzy będą tego potrzebowali – mówi prezydent Anna Hetman.

Ira i jej syn uciekli z Charkowa z jedną małą torbą i tym, co się w niej 
zmieściło. Szczoteczki do zębów, bielizna na zmianę, niewiele 
więcej. Kiedy dotarli do domu Aleksandry, najpierw, jak większość 
uchodźców, bardzo długo spali. I tak, jak większość, chcą szybko 
wrócić do domu, choć ich miasto jest zrujnowane. Teraz mają PE-
SEL-e, a chłopiec ma już za sobą wizytę u psychologa. – Jest dość 
nerwowy. Na pewno miały na to wpływ syreny, ukrywanie się, a potem 
ucieczka. Chcemy mu pomóc – mówi Aleksanda. Przypuszczalnie to 
autyzm lub trauma powojenna. Ira jest krawcową. Dzięki pomocy 
mieszkańców ma już swoją maszynę do szycia. Chce szyć, zarabiać 
na swoje utrzymanie. Zaczęła też sprzątać u ludzi. – Zrobię wszyst-
ko, żeby ją usamodzielnić, żeby mogła sama stanąć na nogi. Jeśli będzie 
trzeba, pomogę jej w założeniu działalności. Ciężko jej wciąż przyjmo-
wać pomoc, chce być niezależna – dodaje Aleksandra.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

„TO NIE SĄ NASZE ŚMIECI, ALE NASZA PLANETA”
150 worków śmieci zebrała w Jastrzębiu-Zdroju Młodzieżowa Rada Miasta.
Sprzęt AGD, plastiki, stare opony, a na-
wet... sztuczna szczęka w słoiku czy 
płetwa do pływania – łącznie prawie 
2 tony odpadów usunęła w ramach 
„Wielkiego Zbierania Śmieci” Młodzie-
żowa Rada Miasta.

– Młodzi ludzie, tacy jak my, ciągle obser-
wują, jak lasy i dzikie tereny są zaśmieca-
ne. O ile centrum miasta jest sprzątane, o 
tyle w lasach sytuacja jest o wiele gorsza. 
Mieszkańcy nie tylko śmiecą podczas spa-
cerów, ale celowo podjeżdżają pod lasy, 
żeby wyrzucić kanapy, lodówki, opony, 
sprzęty AGD i inne śmieci. Te odpady tam 
zostaną na zawsze, ciągle ich przybywa. 
To nie są nasze śmieci, ale nasza planeta, 
nasze miasto, więc posprzątaliśmy. Zmia-
na zaczyna się od nas samych i wzięcie 

spraw w swoje ręce jest bardziej efektyw-
ne od przerzucania odpowiedzialności na 
innych – tłumaczy założenia akcji prze-
wodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta 
Natalia Ulbrych.

– Bardzo się cieszę, że nasza Młodzieżowa 
Rada Miasta jest tak zaangażowana. Ta ak-
cja to nie tylko setki pozbieranych odpadów, 
ale przede wszystkim dobry przykład, który 
młodzież daje nie tylko swoim rówieśnikom, 
ale także dorosłym. Bardzo za nią dziękuję 
– powiedziała prezydent Anna Hetman.

W ramach „Wielkiego Zbierania Śmie-
ci” odbyły się cztery spotkania:  w lesie 
Kyndra, na terenie Ośrodka Wypoczyn-
ku Niedzielnego, w sołectwie Szeroka 
i przy ulicy Północnej. – W imieniu rady 
sołeckiej i całego sołectwa chciałbym bar-

dzo podziękować Młodzieżowej Radzie 
Miasta za tak cenny pomysł. Chętnie przy-
łączyliśmy się do tej akcji. Łącznie zebrali-
śmy 250 kg śmieci, zapełniliśmy nimi dwa 
duże samochody. W większości to były 
puszki, butelki i inne plastiki – mówił An-
toni Weissmann, sołtys Szerokiej.

tekst: Barbara Englender 
fotografia: MRM Jastrzębie-Zdrój

Jastrząb  |  KWIECIEŃ 2022                15



Od maja bilety w komunikacji miejskiej będą droższe.

ZMIANA TARYFY MZK
Koszty komunikacji miejskiej jeszcze nigdy nie rosły w tak szyb-
kim tempie. Główny powód to oczywiście galopujące ceny paliw. 
Tylko w tym roku wzrosły one o bisko 70%. Tak na przykład, głów-
ny wykonawca zleceń – Międzygminna Komunikacja Autobusowa 
(były PKM), na początku roku za litr oleju napędowego w ramach 
zamówienia hurtowego płacił 4,13 zł netto, natomiast obec-
nie cena waha się w okolicach 7 zł. Do tego dochodzą pozostałe 
wzrosty kosztów, z którymi boryka się zdecydowana większość 
przedsiębiorstw niezależnie od branży.

Reakcja władz MZK była koniecznością. Najpierw Zarząd Związku 
zdecydował o wzroście cen biletów. Od maja zapłacimy za nie śred-
nio 20% więcej. Cena najtańszego biletu jednorazowego normalne-
go wzrośnie z 1,6 zł do 2 zł (bilet do trzech przystanków), natomiast 
najdroższego z 6 zł do 7 zł (powyżej 18 przystanków). Cena biletu 
miesięcznego wzrośnie ze 120 do 140 zł (obszar jednej gminy) i ze 
136 zł do 164 zł (na terenie wszystkich 10 gmin Związku).

Wpływy ze sprzedaży biletów są jednym z elementów finanso-
wania komunikacji autobusowej i w dużej mierze niewystarczają-
cym. Główny ciężar spoczywa na barkach gmin, które pokrywają 
chociażby koszty przejazdów ulgowych, czy bezpłatnych dostęp-

nych dla określonej w regulaminie grupy pasażerów. Dlatego też 
kolejnym krokiem była decyzja Zgromadzenia MZK (wszystkich 
gmin członkowskich), które w piątek 8 kwietnia, przy jednym gło-
sie wstrzymującym, zdecydowały o podniesieniu stawki dotacji 
wpłacanej do Związku przez Gminy. Wzrosła ona z 7,30 zł za zre-
alizowany kilometr do 7,50 zł.

tekst: Rafał Jabłoński – MZK

Jarmark Wielkanocny po raz pierwszy połączony był z Festiwalem 
Organizacji Pozarządowych i Twórców Lokalnych.

ZNAMY PRZEPIS NA NAJLEPSZĄ 
BABKĘ W JASTRZĘBIU!
Warsztaty, koncerty, spotkania z arty-
stami i organizacjami pozarządowymi, 
a przede wszystkim świąteczne zaku-
py – ostatni weekend przed Wielkanocą 
w Jastrzębiu-Zdroju upłynął pod znakiem 
świątecznego Jarmarku.

W tym roku Jarmark Wielkanocny po raz 
pierwszy połączony był z Festiwalem 
Organizacji Pozarządowych i Twórców 
Lokalnych. – Taki dzień jest potrzebny, by 
sprzedać wyroby naszych uczestników, ale 
również po to, by pokazać mieszkańcom, że 
istniejemy i co robimy. Jeżeli ktoś potrzebu-

je pomocy, będzie wiedział, gdzie nas szu-
kać – mówi Iwona Puchalska, kierownik 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Elżbieta 
Kordiak, prezes zarządu stowarzyszenia 
„Sprawni Inaczej” dodaje: – Sprzedaliśmy 
głównie wyroby ceramiczne, baranki, kurki, 
również kartki świąteczne. Wszystko to, co 
wykonujemy normalnie na naszych zaję-
ciach świetlicowych, w ramach wolontaria-
tu, wykonują niepełnosprawni członkowie 
naszego stowarzyszenia.

Pierwszy raz odbył się również konkurs 
na najlepszą babkę wielkanocną. W jury 

konkursu zasiadały przedstawicielki ja-
strzębskich Kół Gospodyń Wiejskich. Pani 
Wanda, Dorota, Aniela i Urszula oceniły 
kilka ciast i wybrały najlepsze. Zwycię-
ską babką okazała się ta upieczona przez 
Gaję i jej mamę, Ewelinę Krypczyk-Rybak. 
Nagrodą główną było słodkie spotkanie 
we dwoje w kawiarni Coffeinna.

Zwyciężczynie dzielą się z nami przepisem 
na wielkanocny wypiek

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk.

Składniki:
• 10 jajek,
• 2 szklanki mąki pszennej,
• 3 łyżki mąki ziemniaczanej,
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
• 2 szklanki cukru,
• 1 szklanka rozpuszczonego masła.

Wykonanie:
Białka należy oddzielić od żółtek. Białka 
ubić do uzyskania puszystej piany, stop-
niowo dodawać cukier, a następnie po-
woli dodawać po 1 żółtku. Wtedy dodać 
suche składniki – mąki oraz proszek do 
pieczenia. Następnie wlewać powolut-
ku rozpuszczone masło. Przełożyć do 
formy lub keksówki i piec w temperatu-
rze 180 stopni przez ok. 40 minut.
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STOWARZYSZENIE AKTYWNY SENIOR ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WYCIECZKACH I WYDARZENIACH

• Święta Wielkanocne nad morzem 
w Jarosławcu z 40 zabiegami i atrak-
cjami – 16.04-29.04 – koszt około 
2420 zł dla grupy

• 28.05 – Dzień Matki w Teatrze – na 
wesoło, sztuka pod nazwą „Wszystko 
w rodzinie”, cena około 85zł – pierw-
sze rzędy

• 11.06-24.06 – dwa pikniki, koszt 
około 2870 zł dla grupy

• 1-3.07 – Licheń i inne sanktuaria 
koszt około 200 zł

• 15.07 – Muzeum Chleba – Piekar Ślą-
skie, Śląski ogród botaniczny, koszt 
około 120 zł

• 11.08 – Wieliczka i Kraków ze zwie-
dzaniem melexem, koszt około 190 zł

• 20-27.08 – Mazury/Pisz/Ruciane-Ni-
da/Mikołajki/Giżycko – koszt około 
1400 zł

• 28-30.08 – Warszawa zamek Wila-
nów, Niepokalanów – koszt ok. 500 zł

• 23.07-5.08 – dwa pikniki, koszt około 
3050 zł dla grupy

• 3.09-16.09 – dwa pikniki, koszt około 
2870 zł dla grupy

Aktywny Senior ul. Wrzosowa 12a, dawne 
Merino, czwartki godz. 17-18

Więcej informacji tel:. 535 997 170, (32) 
4712071. Osoby zainteresowane proszone są 
o kontakt po godzinie 18.

POŻERACZE SMUTKÓW POMOGĄ 
UKRAIŃSKIM DZIECIOM
Kolorowe, wesołe, mięciutkie... Przytulanki uszyte przez 
jastrzębian trafiły do najmłodszych uchodźców.

„Pożeracze smutków” to proste maskotki, szyte z miękkich po-
larów. Zasada jest jedna: mają być wesołe i kolorowe – tak, by 
wywołać uśmiech na twarzach tych, którzy najbardziej potrzebują 
teraz wsparcia. Kto może uszyć „pożeracza”? Praktycznie każdy.

– Pożeracze to różne stworki w kształcie poduch, emotek, postaci 
z bajek… Pierwsze pożeracze uszyliśmy 5 lat temu z moimi uczniami 
z Pielgrzymowic dla fundacji Iskierka. Ich nazwa wzięła się stąd, że 
kiedy byłam w Niemczech, mój siostrzeniec pokazał mi „Sorgenfres-
ser” – breloczki z laleczkami, maszkarami, które mają być „pożeracza-
mi smutków”. Wkłada się je pod poduszkę, albo przypina do kluczy. 
Pomyślałam wtedy, że to super nazwa na to, co szyjemy – mówi po-
mysłodawczyni akcji, Marta Florkiewicz-Borkowska – Nauczyciel 
Roku 2017 i trenerka w Cyfrowym Dialogu

„Emotkowe pożeracze smutków” przerodziły się w ogólnopolską 
akcję, a od wybuchu wojny, przytulanki pomagają także dzieciom, 
które uciekają przed wojną w Ukrainie: – Jeszcze rok temu szyliśmy 
„pożeracze” dla wybranych przez uczniów miejsc – domów dziecka, 
szpitali, domów spokojnej starości… Wójt gminy Zaraszyn koło Ustrzyk 
Dolnych, poinformowała mnie, że dzieci na granicy płaczą, są przerażo-
ne i przydałyby się im jakieś maskotki. Wtedy zdecydowaliśmy, że bę-

dziemy szyć dla dzieci z Ukrainy. To prosty gest empatii, próba wywoła-
nia uśmiechu na twarzy. Warto pamiętać o tym, że dzieci i młodzież też 
się chcą angażować w pomoc Ukrainie, ale nie mają swoich pieniędzy, 
nie są pełnoletni, nie zawsze mogą zostać wolontariuszami. Taka akcja 
to dla nich możliwość zaangażowania się w coś dobrego, ale i oderwa-
nia od komputera – tłumaczy Marta Florkiewicz-Borkowska.

W Jastrzębiu-Zdroju w akcję włączyli się zarówno seniorzy, jak 
i dzieci z Zespołu Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyj-
nym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

– To fantastyczny pomysł. Pokazuje, że każdy z nas może dać coś 
z siebie i pomóc ludziom uciekającym przed wojną. Każda forma 
wsparcia jest teraz bezcenna – mówiła prezydent Anna Hetman, 
która również miała okazję uszyć taką maskotkę wraz ze społecz-
nością Zespołu Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyj-
nym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

Niemal 30 pierwszych „pożeraczy smutków” już trafiło do przeby-
wających w Jastrzębiu-Zdroju ukraińskich dzieci. Uszyły je seniorki 
w Centrum Seniora „Srebrni”, prowadzonym przez centrum OPIEKA-
NOVA i Stowarzyszenie EBI. –Już od dawna myślałyśmy o tym, żeby 
włączyć w tę akcję również nasze seniorki. Kiedy powiedziały nam, że bar-
dzo chciałyby w jakiś sposób pomóc dzieciom z Ukrainy, od razu pomy-
ślałyśmy o „pożeraczach”. Nasze seniorki miały początkowo trochę obaw, 
czy poradzą sobie z szyciem precyzyjnych kształtów. Stąd też pierwsze 
uszyte przez nie przytulanki to głównie wesołe poduszki w kształcie koła 
czy prostokątów. Jednak im więcej wprawy nabierały panie, tym bardziej 
skomplikowane kształty się pojawiały. Mamy zatem kaczuszki, serdusz-
ka, wesołe owoce. Wszystkie mają pożerać smutki naszych małych gości. 
– mówiła Marta Kozłowska, dyrektor ds. rozwoju w OPIEKANOVA.

„Pożeracze smutków” szyją również dzieci oraz pracownicy z Ze-
społu Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci 
w Jastrzębiu-Zdroju. Tam w akcję zaangażowanych jest około 30 
osób, łącznie z personelem medycznym z dyrektorem szpitala Je-
rzym Piotrowskim na czele.

– To były niesamowite godziny pełne radości, budowania relacji, dosko-
nalenia umiejętności manualnych. Zgodnie z duchem przedsięwzięcia – 
szyjąc, czynimy dobro – podsumowała dyrektor szkoły, Sylwia Kucia.

tekst i fotografia: Barbara Englender
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RUN FORREST 
POWRACA!

Ponad 1000 osób z całego świata pobie-
gło w wyzwaniu „Run Forrest: od morza 
do Tatr”. Nic zatem dziwnego, że jastrzęb-
ski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zdecydował się na „wielki powrót” wyda-
rzenia, które zaktywizowało biegaczy.

– Poprzednia edycja pokazała, że Forrest 
był świetną motywacją, by ludzie się ru-
szyli. Pomysł na to wyzwanie zrodził się 
z powodu pandemicznych ograniczeń. 
Tymczasem one zostały już zdjęte, a ludzie 
biegali, biegali, chodzili, chodzili… Kiedy 
wyzwanie się skończyło, uczestnicy zaczę-
li mieć poczucie, że „biegają na marne”. Po 
drodze organizowaliśmy inne wyzwania, 
ale wszyscy nadal pytali o Forresta – tłu-
maczy Agnieszka Badach z Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji.

„Run Forrest” powraca zupełnie dosłow-
nie. O ile w ubiegłym roku do przebycia 
była trasa z Władysławowa do Zakopa-
nego (oczywiście, przez Jastrzębie-Zdrój), 
o tyle teraz została ona odwrócona – za-
danie polega na przebyciu odcinka od 
Tatr nad polskie morze: – Skróciliśmy 
troszkę trasę, bo rozpoczęliśmy wyzwa-
nie nieco później niż jego pierwszą edycję. 
Będziemy „biegli” z Zakopanego przez Ja-
strzębie do Władysławowa. Do pokonania 
jest 800 kilometrów. Można biegać, chodzić 
z kijkami, spacerować… Wyniki wrzucamy 
do sieci i śledzimy postępy na bieżąco. Ser-
decznie zachęcam do udziału w Forreście – 
mówi Agnieszka Badach.

Po dwóch tygodniach zapisów do udzia-
łu w wyzwaniu zapisało się już 300 
uczestników z blisko 100 różnych miast. 
By do nich dołączyć, należy opłacić wpi-
sowe w wysokości 39 złotych. Na za-
wodników czekają pamiątkowe medale 
i opaski oraz certyfikat i niespodzianki.

tekst: Barbara Englender 
fotografia: archiwum MOSiR Jastrzębie-Zdrój

MISTRZ, MISTRZ, JASTRZĘBIE!
Dokładnie w rocznicę historycznego triumfu JKH GKS Jastrzębie, 

młodzicy U16 wywalczyli złoty medal mistrzostw Polski.
W fazie grupowej turnieju JKH GKS Jastrzębie nie miał sobie równych. Pokonał UKH Unię 
Oświęcim (8:2), MKS Sokoły Toruń (16:2) oraz przyszłego finalistę – UKS Niedźwiadki MO-
SiR Sanok (6:4). Fazę pucharową, rozgrywaną w tyskim Stadionie Zimowym, podopieczni 
Mariusza Bernackiego rozpoczęli od pokona-
nia MMKS Podhale Nowy Targ aż 8:0.
Finałowy pojedynek drużyn JKH GKS Jastrzębie 
i Niedźwiadków Sanok miał wyjątkowo emo-
cjonujący przebieg. Nasi hokeiści trzykrotnie 
zmuszeni byli gonić wynik, nie wykorzystali 
rzutu karnego, a mimo to doprowadzili do re-
misu przed końcem trzeciej tercji (4:4). Złotego 
gola w dogrywce strzelił Mikołaj Osiadły.

tekst: Łukasz Parylak, fotografia: Rafał Mączyński

ROBERT KALABER 
OGŁOSIŁ KADRĘ
Zawodnicy JKH GKS Jastrzębie powołani 
na zgrupowanie przed Mistrzostwami 
Świata Dywizji IB w Tychach.

Mistrzostwa odbędą się w dniach 26.04 
– 1.05 2022 r. na Stadionie Zimowym. 
Podczas turnieju zmierzymy się z Esto-
nią, Ukrainą, Serbią oraz Japonią. Selek-
cjonerem reprezentacji Polski jest Robert 
Kalaber, którego drużyna zaledwie kilka 
dni temu zwycięsko zakończyła rywa-
lizację o trzecie miejsce PHL. W powo-
łanym przez niego składzie znalazło się 
pięciu zawodników JKH GKS Jastrzębie: 
Mateusz Bryk, Kamil Górny, Marcin Ho-
rzelski, Arkadiusz Kostek oraz Dominik 
Paś, a w rezerwie jest kolejnych trzech: 
Yauheni Kameneu, Michał Kieler oraz Ra-
dosław Nalewajka.

Transmisję turnieju w Tychach przepro-
wadzi TVP Sport.

Terminarz Mistrzostw Świata Dywizji IB:
26.04 
Serbia – Japonia, godz. 16:30 
Estonia – Polska, godz. 20:00
27.04 
Ukraina – Serbia, godz. 16:30
28.04 
Japonia – Estonia, godz. 16:30 
Polska – Ukraina, godz. 20:00
29.04 
Serbia – Polska, godz. 20:00
30.04 
Japonia – Ukraina, godz. 16:30 
Estonia – Serbia, godz. 20:00
01.05 
Polska – Japonia, godz. 16:30 
Ukraina – Estonia, godz. 20:00

tekst i fotografia: Łukasz Parylak
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MAMY TO!
Szósty w historii klubu medal zdobyli 
hokeiści JKH GKS Jastrzębie. W „finale 
pocieszenia” pokonali GKS Tychy.

Brązowe medale zawisły na szyjach podopiecznych Roberta Kalabera. Dekoracji dokonali 
Anna Hetman – prezydent miasta, Kazimierz Szynal – prezes klubu oraz Mirosław Minkina 
– prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Zanim jednak kapitan Maciej Urbanowicz, 
który powrócił do składu po długiej absencji spowodowanej kontuzją, wzniósł w górę pa-
miątkowy puchar, kibice obejrzeli świetny mecz w wykonaniu naszych zawodników.

Choć w premierowej odsłonie nie zobaczyliśmy żadnego gola, widowisko mogło się po-
dobać. Od samego początku tempo meczu imponowało i jasne było, że żadna z ekip 
nie ma zamiaru odpuszczać. Nie bez wpływu na wynik była dobra postawa golkiperów. 
Okazji do wywalczenia prowadzenia z obu stron było kilka, ale na przerwę hokeiści zje-
chali do szatni przy bezbramkowym remisie. Warto wspomnieć, że w całej tercji sędzio-
wie nie nałożyli na zawodników ani jednej kary, co tylko potwierdza, z jak ogromnym 
skupieniem zawodnicy obydwu ekip przystąpili do spotkania.

W drugiej tercji również żadna ze stron nie zarysowała wyraźnej przewagi. Pierwszego 
gola obejrzeliśmy dopiero w 39. minucie meczu i był on dziełem Martina Kasperlika, który 
doskonale poradził sobie z obroną GKS-u Tychy, objechał tercję gości, znalazł dogodną 
pozycję strzelecką i wyjątkowej urody uderzeniem z dystansu pokonał bramkarza gości.

Prowadzenie podwyższył w trzeciej tercji Egils Kalns, który zaskoczył Tomasza Fuczika, 
odebrał mu krążek za jego własną bramką, i nie zwalniając ani trochę umieścił go mię-
dzy słupkami pustej świątyni tyszan. Goście mogli zdobyć gola kontaktowego, ale zamiast 
tego obili jedynie poprzeczkę bramki Nechvatala. W końcówce meczu trener tyskiej dru-
żyny zdjął z tafli bramkarza, co w 57. minucie wykorzystał Frenks Razgals, strzelając do 
pustej bramki. Honorowe trafienie dla GKS-u Tychy zdobył Michael Cichy, ale było to za 
mało, żeby pokonać gospodarzy i po ostatniej syrenie to hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie 
cieszyli się z wywalczenia trzeciego miejsca Polskiej Hokej Ligi w sezonie 2021/2022.

To trzeci brązowy medal w dorobku naszej drużyny. Oprócz nich, dwukrotnie zdobyliśmy 
srebro oraz jeden raz, w poprzednim sezonie, złoto. Nowym mistrzem Polski został GKS 
Katowice, który w finale pokonał Unię Oświęcim.

tekst: Łukasz Parylak

NA WŁAŚCIWE 
TORY!

Andrea Gardini odsunięty od 
prowadzenia zespołu. Nicola 

Giolito poprowadził Jastrzębski 
Węgiel do zwycięstwa 

w Gdańsku i wyrównania stanu 
ćwierćfinałowej rywalizacji.

Naszym pierwszym rywalem w walce 
o mistrzostwo kraju jest ostatni przeciw-
nik sezonu zasadniczego – Trefl Gdańsk. 
Wynik tamtego meczu pokazał, że już 
w ćwierćfinale mistrzostw Polski na-
szych kibiców czekają sportowe emocje 
na najwyższym poziomie.
Pierwsze spotkanie play-offów, rozegra-
ne w Hali Widowiskowo-Sportowej, pa-
dło łupem gdańszczan. Dwa sety wygrał 
Jastrzębski Węgiel, kolejne dwa – nasz 
przeciwnik. Uskrzydliła go m.in. świetna 
gra Lukasa Kampy, byłego rozgrywające-
go Jastrzębskiego Węgla oraz nienajlep-
sza dyspozycja całego naszego zespołu. 
O ostatecznym wyniku zadecydował 
tie-break. Niestety, to siatkarze Michała 
Winiarskiego przechylili szalę zwycię-
stwa w ostatniej partii meczu na swoją 
korzyść i wywieźli z Jastrzębia prowadze-
nie w rywalizacji do dwóch zwycięstw.
Po serii kontuzji i pladze zachorowań 
drużyna mistrza Polski nie przypomina-
ła wspaniałego zespołu, który w pięk-
nym stylu wyeliminował z Ligi Mistrzów 
Cucine Lube Civitanowa. Decyzją zarządu 
od drużyny odsunięty został trener An-
drea Gardini. W rewanżu z Treflem, w roli 
pierwszego szkoleniowca, Pomarańczo-
wych poprowadził dotychczasowy tre-
ner przygotowania motorycznego i asy-
stent Gardiniego, Nicola Giolito.
Czy i w tym sezonie pokerowa zagryw-
ka opłaci się w walce o medale? Mecz nr 
2, rozgrywany w Wielką Sobotę, poka-
zał, że drużynę stać na wiele. O ile dwa 
pierwsze sety były wyrównane, o tyle 
w trzecim Pomarańczowi nie dali gdań-
szczanom najmniejszych szans i wra-
cają do Jastrzębia-Zdroju na decydujące 
o awansie do półfinału spotkanie.

tekst: Łukasz Parylak 
fotografia: Arkadiusz Modliński/Jastrzębski Węgiel
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