
30-LECIE 
PAŃSTWOWEJ 
STRAŻY 
POŻARNEJ
O historii jastrzębskiej komendy 
straży pożarnej, nietypowych 
działaniach w czasach kryzysu 
i prestiżowych grupach 
specjalistycznych rozmawiamy 
z Wojciechem Piechaczkiem, 
Komendantem Miejskim PSP 
w Jastrzębiu-Zdroju.
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minął miesiąc od tragedii w kopalniach 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
Wypadki w „Pniówku” i w „Zofiówce” 
wstrząsnęły całym miastem. Niemal 
wszyscy mamy górników w rodzinie, 
wśród przyjaciół i znajomych. Trudno po-
godzić się z sytuacją, kiedy nagle odcho-
dzą bliscy – ojcowie, synowie, mężowie, 
bracia. Pozostaję myślami z wszystkimi 
poszkodowanymi. Rannym życzę powro-
tu do zdrowia.

Ogłosiłam w mieście żałobę. Wydarzenia 
kulturalne i rozrywkowe organizowane 
przez miejskie jednostki zostały odwo-
łane. Te, które odbyły się później, miały 
inny niż zazwyczaj charakter. Zwykle 
radosny Dzień Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej tym razem upamiętniał również 
tragicznie zmarłych pracowników kopalń. 
Punkt Interwencji Kryzysowej świadczy 
pomoc psychologiczną wszystkim, któ-
rzy jej potrzebują. Nie zostawimy Was 
bez wsparcia.

Wcielając w życie zapisy Strategii Roz-
woju Miasta, ruszamy z kolejną edycją 
szkoleń dla jastrzębian w ramach ENTER 
Jastrzębie. Właśnie startują zapisy (str. 5).

W bieżącym wydaniu przeczytacie m.in. 
o okrągłym jubileuszu Państwowej 
Straży Pożarnej. Zapraszam do lektury 
obszernego wywiadu z jastrzębskim 

komendantem jednostki – Wojciechem 
Piechaczkiem (str. 6-7).

Końcem maja obchodzimy Dzień Rodzi-
cielstwa Zastępczego. W naszym mieście 
w rodzinach zastępczych wychowuje 
się prawie 200 dzieci. O wspaniałych 
ludziach, którzy zapewniają im opiekę 
przeczytacie na str. 16-17.

Tradycyjnie piszemy też o sukcesach na-
szych sportowców. Siatkarze Jastrzęb-
skiego Węgla w zakończonym właśnie 
sezonie wywalczyli drugie miejsce. W ślad 
za drużyną seniorów podążają grupy mło-
dzieżowe Akademii Talentów, również ob-
wieszone medalami (str. 18-19).

Pozostając w sportowym klimacie – za-
praszam wszystkich kolarzy do udziału 
w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy 
Polski. To już czwarty raz, kiedy możemy 
wspólnie kręcić kilometry dla naszego 
miasta. O tym, jak się zarejestrować 
w aplikacji przeczytacie na str. 11.

Przed nami również powrót Dni Miasta. 
Po dwuletniej przerwie wracamy do 
organizacji tej lubianej imprezy. Więcej 
szczegółów znajdziecie na plakacie na 
tylnej okładce.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Drodzy jastrzębianie,

Łącząc się w żałobie i smutku po 
tragicznych wydarzeniach w kopalniach 
KWK Pniówek i KWK Zofiówka składam 
najszczersze kondolencje rodzinom 
oraz bliskim ofiar wypadków. Kieruję 
również wyrazy głębokiego wsparcia, 
współczucia i otuchy wszystkim 
poszkodowanym. 

Anna Hetman,

Prezydent Miasta 
Jastrzębie-Zdrój

W imieniu Rady Miasta oraz całej 
samorządowej społeczności naszego 

miasta składam najszczersze kondolencje 
rodzinom oraz bliskim ofiar katastrof 

górniczych w KWK Pniówek i KWK 
Zofiówka Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Słowa wsparcia oraz życzenia szybkiego 
powrotu do zdrowia kieruję do 

pozostałych poszkodowanych w tych 
górniczych katastrofach. 

Radni Miasta są myślami i sercem z Wami.

Piotr Szereda, 
Przewodniczący Rady Miasta 

Jastrzębie-Zdrój
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Godziny pracy Urzędu: 
poniedziałek – środa 7.30 – 15.30 
czwartek 7.30 – 17.00 
piątek 7.30 – 14.00

Sala Obsługi Interesanta: 
poniedziałek – środa 7.30 – 15.00 
czwartek 7.30 – 17.00 
piątek 7.30 – 14.00

Straż Miejska
tel. alarmowy: 986
zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290 
e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl

Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
bud. B, IV piętro, pokój 406
tel. 32 47 85 351
e-mail: prk@um.jastrzebie.pl

Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych: 
facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
youtube.com/MiastoJastrzebie
twitter.com/JastrzebieZdr
instagram.com/mojejastrzebie
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PUNKT 
INTERWENCJI 
KRYZYSOWEJ 
OFERUJE 
POMOC
Tragedie w kopalniach to jedne z ta-
kich wydarzeń, które sprawiają, że 
ludzie mogą potrzebować pomocy 
psychologicznej. Często potrzebują jej 
nie tylko bliscy ofiar, ale też inne oso-
by, które w kryzysowych chwilach nie 
potrafią sobie poradzić. Dlatego przy-
pominamy o możliwości uzyskania 
wsparcia w Punkcie Interwencji Kry-
zysowej w Jastrzębiu-Zdroju osobi-
ście lub telefonicznie pod numerami:
• 32 43 49 627
• 32 43 49 628

Oba telefony czynne w godzinach:
• poniedziałek: 7.30 – 17.00
• wtorek: 7.30 – 14.00
• środa: 7.30 – 15.30
• czwartek: 7.30 – 17.00
• piątek: 7.30 – 14.00

Informujemy również o możliwości 
uzyskania pomocy w ramach dzia-
łania Miejskiego Telefonu Zaufania 
„Kontakt” w Jastrzębiu-Zdroju. Dy-
żury w Telefonie Zaufania pełnione 
są 7 dni w tygodniu w godzinach od 
18.00 do 22.00 pod numerem tele-
fonu: 32 47 17 878.

Pomocą służy również Fundacja Ro-
dzin Górniczych z Katowic, świadczą-
ca głównie pomoc materialną rodzi-
nom poszkodowanym.

2 maja ulice Jastrzębia-Zdroju stały się biało-czerwone. 
Wszystko to za sprawą 600-metrowej flagi niesionej 
przez mieszkańców.

TA FLAGA NIE MIAŁA KOŃCA!
Z refleksją i zadumą – tak mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju uczcili tegoroczny Dzień 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W marszu poprowadzonym al. Piłsudskiego i al. 
Jana Pawła II do Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego wzięły udział prawdziwe 
tłumy – od najmłodszych po kombatantów. Mieszkańcy, z władzami miasta na 
czele, ulicami miasta nieśli 600-metrową flagę Polski.

– To w naszym mieście już tradycja. Poprzez takie obchody Dnia Flagi chcemy poka-
zywać naszą jedność, jedność wszystkich jastrzębian, choć z tego, co wiem, mieliśmy 
również wielu gości z innych miejscowości. Na 600 metrów flagi składają się ogromne 
płachty, które musimy rozwijać bardzo delikatnie, by uszanować nasze biało-czerwone 
barwy. To forma oddania im hołdu – mówiła prezydent Anna Hetman.

Tegoroczny marsz był okazją również do wspomnienia 100-lecia powrotu zie-
mi jastrzębskiej do Polski. Na jego zakończenie można było wysłuchać koncertu 
Wojciecha Ciuraja „Tryptyk Powstańczy”, który w nowoczesnej formie opowiadał 
o tradycji Powstań Śląskich.

Uroczystości 2 maja miały stanowić radosne święto wszystkich jastrzębian, 
jednak wydarzenia je poprzedzające zadecydowały o zmianie tego charakteru. 
Pierwsze odcinki flagi oznaczone zostały kirem – na znak żałoby po śmierci gór-
ników, którzy zginęli w kopalniach „Pniówek” i „Zofiówka”. Po zakończeniu marszu 
ich pamięć uczczona została minutą ciszy.

– Dziś towarzyszy nam zaduma, złość i lęk. Trudno przejść do porządku dziennego po 
takiej traumie, lecz w ciężkich chwilach warto być razem. I za to wam wszystkim tu 
obecnym bardzo dziękuję – powiedziała prezydent Anna Hetman.

tekst: Barbara Englender
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SESJĘ ZDOMINOWAŁ TEMAT 
LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Kwietniową sesję radni rozpoczęli od od-
dania hołdu górnikom, którzy zginęli pod-
czas tragicznych wypadków w kopalniach 

„Pniówek” i „Zofiówka”. Podczas sesji 
przedstawiono sprawozdanie z realizacji 

„Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój 
2030+”. O najważniejszych ukończonych 
zadaniach mówiła Agnieszka Pabich, na-
czelniczka Wydział Strategii, Rozwoju 
i Obsługi Inwestora.

Przegłosowano uchwałę o wysokości diet 
przewodniczących jednostek pomocni-
czych miasta, czyli sołectw i osiedli. Zgodnie 
z uchwałą sołtysi i przewodniczący osiedli 
otrzymują 300 zł miesięcznie. Podczas 
sesji nadano też nowe statuty wszystkich 
sołectw i osiedli w naszym mieście. Radni 
ustalili też stawki opłat za zajęcie pasa dro-
gowego w granicach Jastrzębia-Zdroju.

Radni złożyli kilkanaście zapytań i inter-
pelacji. Dotyczyły między innymi wymiany 
nawierzchni dróg, odwołania dyrektora 
Instytutu Dziedzictwa i Dialogu, miejsc dla 
kobiet w noclegowni dla bezdomnych oraz 
planów budowy linii wysokiego napięcia 
2x400+220kV w części miasta.

Ten temat zdominował zresztą kwietnio-
wą sesję. Uczestniczyli w niej między inny-
mi przedstawiciele Polskich Sieci Elektro-
energetycznych, sołtys Ruptawy-Cisówki, 
Dorota Ledwoń, oraz protestujący miesz-
kańcy tego sołectwa.

O inwestycji opowiadali reprezentujący 
PSE Piotr Żbikowski i Aleksander Maj-
cher. Uzasadniali oni planowany przebieg 
linii energetycznych. Głos zabrała sołtys 
Dorota Ledwoń, wyrażając wątpliwości 
mieszkańców, którzy sprzeciwiają się in-
westycji. Ich zdaniem linie powinny mieć 
inny przebieg. Ruptawianie obawiają się 
degradacji terenów zielonych, strat finan-
sowych i zagrożenia zdrowia. Apelują do 
PSE i władz miasta o uwzględnienie ich 
uwag przy tej inwestycji.

– Deklaruję udział i pomoc w rozmowach 
mieszkańców z Polskimi Sieciami Elektro-
energetycznymi, choć miasto nie jest tu 
stroną. Decyzje w sprawie oddziaływania 
na środowisko i pozwolenia wydaje wojewo-
da. My też nie jesteśmy zadowoleni z tego 
przebiegu. Mam nadzieję, że wypracujemy 
jakieś rozwiązania. Usłyszeliśmy, że to, iż 
sieć będzie biegła przez Jastrzębie jest nie-
uniknione, ale mam nadzieję, że w jak naj-
mniejszym stopniu wpłynie negatywnie na 
miasto. Myślę, że to wciąż temat do rozmo-
wy. Problem jak zwykle tkwi w szczegółach 

– mówił podczas dyskusji wiceprezydent 
Roman Foksowicz.

Do rozmów włączyli się radni, a na ich 
wszystkie pytania odpowiadali przedsta-
wiciele PSE.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk 
fotografia: Łukasz Parylak

ULICA JASNA JEDNOKIERUNKOWA
12 maja została zmieniona organizacja 
ruchu na ulicy Jasnej. Od tej pory obowią-
zuje na niej ruch jednokierunkowy. Wjazd 
możliwy jest od strony ulicy Turystycznej 
w kierunku ulicy Szkolnej. Nowa orga-
nizacja ruchu została wprowadzona na 
wniosek mieszkańców ulicy Jasnej.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk 
fotografia: Łukasz Parylak

LICZBA 
UCHODŹCÓW 
POZOSTAJE 
NIEZMIENNA
Miejski punkt grupowego za-
kwaterowania uchodźców zo-
stał przeniesiony do budynku 
przy ulicy Szkolnej. Poprzednie 
znajdowały się w siedzibach 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Aktualnie w miejscu zbiorowego 
zakwaterowania mieszka łącz-
nie 29 osób. Zaplecze technicz-
ne budynku pozwala nie tylko 
na samodzielne gotowanie, ale 
też na zabawę, spędzanie wol-
nego czasu i zdalną naukę dzieci 
i młodzieży. Uchodźcy mają też 
możliwość skorzystania z darów 
wciąż zbieranych przez jastrzę-
bian. Zapotrzebowanie na miej-
skie lokum jest jednak niewielkie 
– wciąż większość Ukraińców 
mieszka w domach jastrzębian, 
a niektórym udało się samodziel-
nie wynająć mieszkanie.

Całodobowy nadzór nad funk-
cjonowaniem miejsc zbiorowe-
go zakwaterowania od początku 
należy do Straży Miejskiej. W po-
moc angażują się też strażacy 
oraz wolontariusze. Z każdym 
uchodźcą rozmawiają najpierw 
pracownicy socjalni.

Pracownicy socjalni doposażają 
też punkt w niezbędne rzeczy, ko-
rzystając z darów, jakie nieprze-
rwanie przekazują nasi miesz-
kańcy. Przeprowadzają wywiady 
środowiskowe, często umawiają 
wizyty lekarskie, pomagają do-
pełnić formalności lub zorgani-
zować chętnym wyjazd w dalszą 
podróż, poza granice Polski.

W Jastrzębiu-Zdroju przebywa 
obecnie 1187 osób, które po 
wybuchu wojny opuściły Ukrainę. 
Liczba ta pozostaje w ostatnim 
czasie niezmienna. W kwietniu 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
otrzymał z budżetu wojewódz-
twa środki, by wypłacić uchodź-
com jednorazowo 300 złotych. 
Jednocześnie 251 jastrzębian 
złożyło wnioski o świadczenie 
40 zł na dobę w sumie dla 1071 
osób, które przyjęli do swoich 
domów. Pieniądze są wypłacane. 
Wnioski na to świadczenie moż-
na składać w Wydziale Polityki 
Społecznej i Mieszkaniowej.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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ENTER JASTRZĘBIE – 
ZACZYNAMY KOLEJNĄ 
EDYCJĘ!
Rozpoczęła się rekrutacja 
do szkoleń prowadzonych 
w ramach projektu Enter 
Jastrzębie.

– W tym roku postawiliśmy na szkolenia, o które najczęściej nas pro-
szono w trakcie rozmów na temat przyszłości Centrum Kompetencji 
Enter Jastrzębie. Zaskoczyło nas ogromne zainteresowanie tematami 
związanymi ze startupami oraz wprowadzaniem nowych firm na ry-
nek. Ale pojawiły się także zapytania o szkolenia dla biznesowych „wy-
czynowców”. Stąd druga edycja projektu została przez nas nazwana 
„StartUp & new skills” – zapowiadają organizatorzy.

Już teraz możecie się zapisać na pierwsze szkolenia w Centrum 
Kompetencji ENTER! Osoby biorące udział w ENTERZE mają szan-
sę na udział w konkursie na najlepszy biznesplan. Masz pomysł? 
Zgłoś się! Do wygrania bon na 500 złotych oraz nagrody dodatko-
we. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znaj-
dziecie na www.jastrzebie.pl.

tekst Kamila Sadowska-Lasyk

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
ZAWODOWYCH I FIRMA 
TOP HOUSE 1000 BĘDĄ 
KSZTAŁCIĆ FACHOWCÓW

Nowym partnerem jastrzębskiej szkoły jest firma produkująca no-
woczesne, proste w eksploatacji i energooszczędne domy szkiele-
towe oraz obiekty modułowe.

Uczniowie technikum kształcić się będą w trudnym fachu budow-
lanym. Umowa umożliwi im zdobywanie doświadczenia w firmie, 
a najlepszym absolwentom – zapewni możliwość zatrudnienia. Do-
kument został podpisany przez Elżbietę Kanak, dyrektora Zespołu 
Szkół Zawodowych oraz Adama Gorola, prezesa zarządu Top House 
1000. – Ta współpraca, dzisiaj zainicjowana, w przyszłości będzie przy-
nosiła wiele korzyści nie tylko dla naszej firmy, ale dla całego środowiska 
i całego miasta Jastrzębie-Zdrój – powiedział Adam Gorol, prezes za-
rządu firmy Top House 1000.

Jastrzębski rynek pracy, zdominowany przez zawody związane 
z górnictwem, potrzebuje świeżości i nowoczesnego podejścia do 
kształcenia młodych ludzi. Stąd cieszy zainteresowanie uczniów 
nowym projektem i realną współpracą z przedsiębiorcą. – Sytuacja 

na świecie jest bardzo zmienna, żyjemy w trudnych czasach. Dlatego 
cieszę się, że jest alternatywa dla górnictwa, które jest i pewnie będzie 
tutaj jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Młodzi ludzie muszą mieć świado-
mość i możliwość wyboru oraz perspektywę zatrudnienia także w innych 
branżach – mówił Zastępca Prezydenta Miasta Robert Cichowicz.

Uczniowie z entuzjazmem przyjęli wieść o utworzeniu klasy patro-
nackiej i perspektywie zdobywania cennego doświadczenia w nieła-
twej branży związanej głównie z obróbką drewna. – My was chcemy 
przekonywać, że w Polsce, w Jastrzębiu warto zostać. Tutaj też są dla 
Was duże możliwości. Jako Top House chcemy dać Jastrzębiu kilka no-
wych profesji i wierzę, że wszyscy z tego w jakimś stopniu skorzystamy 
– zwracał się do młodzieży Adam Gorol.

tekst i fotografia: Łukasz Parylak

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55, działając na podstawie Art. 35 ust.1 Ustawy o Gospodarce 
Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych oraz gruntów, stano-
wiących 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 1642/293 GL1J/00009582/6 339,22 - Pszczyńska 

158
bez ograniczenia 

branży * do 3 lat
do 10-tego 

każdego 
miesiąca

2. JASTRZĘBIE 
MIASTO 1190/61 GL1J/00018125/1 39,60 -

Szarych 
Szeregów 

1-3-5

bez ograniczenia 
branży * do 3 lat

do 10-tego 
każdego 
miesiąca

3. JASTRZĘBIE 
MIASTO 3303/56 GL1J/00018153/6 15,72 - Piastów 

8-10
bez ograniczenia 

branży * do 3 lat
do 10-tego 

każdego 
miesiąca

4. JASTRZĘBIE 
MIASTO

417/423 
424/471 GL1J/00008905/0 12,62 - PPH „B”

Ograniczenie dotyczy 
branż do prowadzenia 
których niezbędna jest 

woda

* do 3 lat
do 10-tego 

każdego 
miesiąca

* Minimalne miesięczne stawki czynszu zostały ustalone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.693.2021 
z dnia 24.11.2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej, stanowiące własność 
Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Informacji o przedmiocie najmu udziela Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów MZN (tel. 32 478 70 16).
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Obchodzimy właśnie 30-lecie Państwowej 
Straży Pożarnej, jednak historia jednostki 
w Jastrzębiu-Zdroju sięga lat 70. Proszę 
opowiedzieć, czego dotyczy rocznica?

Rocznica nawiązuje do ustawy z 24 sierp-
nia 1991 roku, która weszła w życie rok 
później, ale to przecież nie początek zawo-
dowego pożarnictwa w Polsce. W naszym 
mieście miało ono swój początek w 1976 
roku w budynku przy 1 Maja 15. W 1992 
roku nadano formacji nazwę Państwowa 
Straż Pożarna, ukształtowano ją na nowo, 
po zmianach ustrojowych.

Jak długo pracuje pan w komendzie?

Pracę w jastrzębskiej komendzie rozpoczą-
łem w 2001 roku, a służbę w PSP w roku 
1997 jako podchorąży w Szkole Głównej 
Służby Pożarniczej w Warszawie. Komen-
dantem w tutejszej jednostce jestem od 
2017 roku.

W ciągu tych 30 lat zapewne wiele się 
zmieniło…

Pierwsze zmiany zaszły już w 1992 roku. 
Wtedy strażacy po raz pierwszy wzięli 
na siebie ciężar działań prewencyjnych tj. 
kontrolno-rozpoznawczych. Skupiono się 
na profilaktyce. Ta część pracy strażaków 
jest mniej widoczna dla społeczeństwa, 
choć równie ważna. Zależy nam na tym, by 
do pożarów dochodziło jak najrzadziej. Od 
tamtego czasu podlegamy pod MSWiA. Po 
reformie administracyjnej w 1999 przesta-
liśmy być komendą rejonową, a zostaliśmy 
komendą miejską. Dla nas osobiście ważna 
była też przebudowa naszej siedziby. Stała 
się bardzo funkcjonalna.

Świat się zmienia i my też się do tych zmian 
dostosowujemy, adaptujemy to miejsce 
aby odpowiadało naszym potrzebom. Bar-
dzo wzrosła na przestrzeni lat świadomość 
zagrożenia związanego z wdychaniem 
toksycznych substancji. Utworzyliśmy tu 
nowoczesną pralnię do naszych bojowych 
ubrań, ponieważ w czasie gaszenia po-
żarów pochłaniają one dym pełen toksyn. 
Kiedyś zaangażowanie strażaków mie-
rzono na podstawie wyglądu ich ubrania 
bojowego. Miarą tego był stopień zużycia 

i zabrudzenia odzieży specjalnej. Dziś wie-
my, że dbając o czystość odzieży roboczej 
dbamy o nasze zdrowie. W ciągu tych 
wszystkich lat zmieniała się też technolo-
gia, po ulicach jeżdżą samochody o innych 
konstrukcjach, innym paliwie napędowym 
jakim jest prąd elektryczny. Widzimy, że 
motoryzacja ewoluuje, a prawdziwą re-
wolucję przyniosą pojazdy napędzane 
wodorem. Musimy nadążać za zmianami 
i wyzwaniami, by skutecznie nieść pomoc 
tam, gdzie jest ona potrzebna. Dość moc-
no zmieniły się też nasze stroje, rękawice, 
kaski i hełmy, sprzęt ochrony dróg odde-
chowych. Teraz są bardziej zróżnicowane, 
funkcjonalne oraz ergonomiczne.

Ważnym wydarzeniem na przestrzeni lat 
było też utworzenie zaplecza do ćwiczeń 
przy naszej komendzie. Można nazwać go 
małym poligonem do ćwiczeń zarówno 
ratownictwa wysokościowego jak i działań 
poszukiwawczo-ratowniczych. W trakcie 
realizacji jest kompleks ćwiczebno-szko-
leniowy służb mundurowych na terenie 
przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju.

Jastrzębie-Zdrój ma się w tych dziedzi-
nach czym pochwalić.

Powołanie dwóch specjalistycznych grup 
ratowniczych to też jeden z ważniejszych 
momentów w naszej historii. Specjalistycz-
na Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza jest 
przygotowana do działań podczas kata-
strof budowlanych. To jedyna na tym po-
ziomie grupa na Śląsku. W całym kraju jest 
ich siedem. Mówimy tu o ciężkiej grupie po-
szukiwawczo-ratowniczej tj. grupie, która 
jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt 
i samodzielnie podejmie każde działania 
podczas katastrof budowlanych. Mamy 
też Specjalistyczną Grupę Ratownictwa 
Wysokościowego, która pracuje nie tylko 
na wysokościach, takich jakie występują na 
kolejkach linowych, ale i w głębokościach, 
np. studniach czy wykopach. Zaczęliśmy 
tworzyć te grupy w 2005 roku we współ-
pracy z OSP Jastrzębie-Zdrój. W 2008 roku 
oficjalnie powołano Specjalistyczną Grupę 
Poszukiwawczo-Ratowniczą. Obejmującą 
swym działaniem Śląsk oraz inne rejony 
kraju jeśli zajdzie taka potrzeba.

Ile psów pracuje w grupie poszukiwawczej?

Przez lata było ich wiele, a obecnie pięć 
psów kontraktowych ma aktualne upraw-
nienia. Mamy też pierwszego psa służ-
bowego. Pracują z nimi specjaliści. Bycie 
przewodnikiem psa ratowniczego to wiel-
kie wyzwanie. Potrzebne są do tego nie tyl-
ko predyspozycje, ale też zamiłowanie do 
zwierząt i pasja. Bez tego nie ma sukcesu.

Jak wygląda współpraca między Pań-
stwową Strażą Pożarną, a jednostkami 
Ochotniczej Straży Pożarnej?

Mamy ich w Jastrzębiu sześć. To bardzo 
istotna część tej pożarniczej układanki. 
To pasjonaci. W wolnym czasie chcą po-
magać ludziom. Poza istotnym wkładem 
we wspólne bezpieczeństwo działają też 
jako lokalne organizacje społeczne, mają 
duży wkład w jej spajanie. Są nieocenieni 
kiedy mamy kumulację zdarzeń. O tym, jak 
ważne są jednostki OSP przekonaliśmy się 
w ostatnich dwóch latach…

Jak się zmieniła praca strażaków w tym 
trudnym czasie?

Pandemia i wojna były zaskoczeniem, ale 
zaskoczeniem było też to, jak zmieniły 
się obszary naszego działania. Straża-
cy współpracowali z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej od początku pandemii, przy-
wozili leki i posiłki osobom objętym izola-
cją, dowozili osoby starsze na szczepienia, 
transportowali tlen do szpitala. W naj-
trudniejszym czasie w ramach wolonta-
riatu strażacy ochotnicy pomagali też na 
oddziałach szpitalnych. Transportowali-
śmy maseczki, płyny do dezynfekcji. Część 
strażaków jest jednocześnie zawodowymi 
ratownikami medycznymi. Jeden z naszych 
funkcjonariuszy został skierowany do tym-
czasowego szpitala covidowego. Kiedy 
ratownictwo medyczne było przeciążone 
strażacy w czasie pandemii kierowani byli 
do sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Kie-
dyś byłoby to nie do pomyślenia – duży, 
czerwony wóz strażacki ewakuuje chorych 
do szpitala…

Jastrzębscy strażacy od razu zostali za-
angażowani w działania pomocowe dla 

„W RATOWNICZYM ŚWIECIE 
JESTEŚMY MARKĄ”
O historii jastrzębskiej komendy straży pożarnej, nietypowych 
działaniach w czasach kryzysu i prestiżowych grupach 
specjalistycznych rozmawiamy z Wojciechem Piechaczkiem, 
Komendantem Miejskim PSP w Jastrzębiu-Zdroju.
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uchodźców z Ukrainy. W czterech jednost-
kach OSP znajdowały się do niedawna 
punkty zbiorowego pobytu dla uchodźców. 
Choć ochotnicy już ich nie goszczą, wciąż 
pełnią dyżury w obecnym punkcie. Od 
początku wojny zajmujemy się pomocą 
humanitarną. Nasz autobus transporto-
wał Ukraińców z granicy od początku tego 
konfliktu. Przez ten czas zrobił 20 tysięcy 
kilometrów. Potem nasze busy pomagały 
w dyslokacji uchodźców na terenie woje-
wództwa. Nowe potrzeby sprawiły, że po-
szerzyliśmy nasze działania.

Jakie zdarzenia ratownicze z tych 30 lat 
najbardziej zapadają w pamięć?

W 1992 roku był pożar w Kuźni Raciborskiej. 
Pochłonął wiele hektarów lasu i odebrał ży-
cie dwóch strażaków. Pięć lat później (1997 
r.) miała miejsce powódź stulecia, przy któ-
rej również pracowali nasi funkcjonariusze. 
W naszym mieście w tym czasie też było 
kilka powodzi, głównie związanych ze spe-
cyfiką rejonu, szkodami górniczymi. W 2010 
roku przez wiele dni miasto było zalane 
i praktycznie odcięte od innych miejsco-
wości. Mnie najbardziej w pamięci zapadły 
działania związane z akcjami specjalistycz-
nymi. Wybuch na ulicy Chopina w Katowi-
cach w 2014 roku… zginęło tam między in-
nymi małżeństwo dziennikarzy z dzieckiem. 
Ta akcja była dla nas dużym wyzwaniem.

Pamiętam wielogodzinną akcję pod Czę-
stochową, kiedy próbowaliśmy uratować 
człowieka, na którego obsunęła się ziemia 
podczas kopania studni. Jednym z naj-
bardziej tragicznych wydarzeń w naszym 
mieście, może i kraju, był pożar domu 
w Ruptawie kilka lat temu, w którym zgi-

nęła prawie cała rodzina. Sprawa, jak się 
później okazało, była jeszcze bardziej tra-
giczna niż początkowo wszyscy myśleli.

Czy strażacy, wyruszając na akcję, myślą 
o niebezpieczeństwie, które im grozi?

„Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu za-
grożonego życia ludzkiego i wszelkiego 
mienia – nawet z narażeniem życia” – to 
fragment roty ślubowania, która jest czę-
ścią ustawy o Państwowej Straży Pożar-
nej. Świadomość ryzyka oczywiście jest. 
Zdarzają się akcje, w których strażacy giną. 
Działania prewencyjne i środki ochrony 
osobistej mają zminimalizować takie ryzy-
ko. Niwelujemy zagrożenia i dla użytkowni-
ków różnego rodzaju obiektów, ale też dla 
nas – by ułatwić akcje i sprawić, by były jak 
najbardziej skuteczne i bez ofiar.

Ile osób pracuje obecnie w komendzie?

82 funkcjonariuszy i 4 pracowników cywil-
nych. Komenda to nasz drugi dom. Najlep-
sza inwestycja to inwestycja w ludzi. Pracują 
u nas ludzie z pasją, chcą się rozwijać. To 
dzięki ich zaangażowaniu udało się utworzyć 
grupy specjalistyczne. W ratowniczym świe-
cie jesteśmy marką, jesteśmy rozpoznawalni.

Strażacy cieszą się bardzo dużym zaufa-
niem społecznym. We wszelkich ran-
kingach uchodzą za jedną z najbardziej 
cenionych grup zawodowych. Dla wielu 
jesteście wręcz superbohaterami. Jakie 
podejście mają do tego sami strażacy?

W Jastrzębiu-Zdroju to zasługa wielu poko-
leń strażaków – tych, którzy pracują obecnie, 
oraz tych, którzy są już na zasłużonej eme-
ryturze, a służyli pod wodzą poprzednich 

komendantów. To na pewno jest budujące, 
kiedy czujemy się docenieni. To podejście 
wynika z faktu, że jesteśmy formacją ra-
towniczą, udzielającą pomocy, czyniącą 
dobro. Staramy się robić wszystko, by na to 
zaufanie zasłużyć. Ludzie widzą, że jeste-
śmy skuteczni i to doceniają. Niezadowo-
lenie pojawia się jedynie przy działalności 
kontrolnej, której częścią jest egzekwowanie 
przepisów przeciwpożarowych. Śmiejemy 
się , że te 10% osób do nas nieprzekonanych, 
to właśnie te, które musiały naprawiać nie-
prawidłowości po kontrolach.

Od kilku lat w mieście odbywają się zawo-
dy ratownictwa technicznego. Czy w tym 
roku też się odbędą?

Zaczęliśmy je organizować zainspirowani 
zawodami, w jakich braliśmy udział w Cze-
chach. Pierwszy raz odbyły się w 2017 
roku. Zakończyły się bardzo pomyślnie, 
dlatego w kolejnym roku były to zawody 
wojewódzkie. Tym razem będą ogólnopol-
skie. Inscenizujemy w nich sytuacje, które 
zdarzają się w wypadkach drogowych. Nie 
zawsze samochód stoi wtedy na czterech 
kołach. W samochodach znajdują się żywi 
pozoranci co jeszcze urealnia scenerię i od-
daje prawdziwość działań. To wymaga chi-
rurgicznej precyzji od uczestników. To po-
zwala doskonalić techniki ratownicze przy 
zdarzeniach drogowych. I Ogólnopolskie 
Zawody Ratownictwa Technicznego o Pu-
char Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej odbędą się 2 września przy 
Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Jana 
Pawła II 6.

rozmawiała: Kamila Sadowska-Lasyk 
fotografia: Kamila Sadowska-Lasyk
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„MAMY NA TO 
STRATEGIĘ”
Przedstawiciele miasta wzięli 
udział w debacie na temat 
sprawiedliwej transformacji

– Transformacja terenów górniczych to dla Jastrzębia-Zdroju ogrom-
ne wyzwanie. Ten proces trwa od lat. Robimy wszystko, by być 
jak najlepiej do niego przygotowani – mówiła prezydent Anna 
Hetman, zapowiadając strategię rozwoju miasta na najbliż-
sze dziesięciolecie. Nasze miasto jest widoczne wszędzie tam, 
gdzie trwa wymiana doświadczeń dotyczących sprawiedliwej 
transformacji. Agnieszka Pabich, naczelnik wydziału Strategii, 
Rozwoju i Obsługi Inwestora, uczestniczyła w debacie podczas 
Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

– Co powinni robić ludzie po wyjściu z branży górniczej? Lepiej spoj-
rzeć na to z innego punktu widzenia – jakie warunki możemy stwo-
rzyć, aby ci ludzie mogli dalej być aktywni ekonomicznie w innych 
branżach, innych sektorach – mówił Luke Haywood z Mercator 
Research Institute on Global Commons and Climate Change 
(MCC). Jastrzębie-Zdrój w strategii rozwoju miasta wyznaczy-
ło kilka wiodących kierunków. Szczególny nacisk kładziemy na 
rozwój nowych technologii oraz tak zwany „przemysł czasu 
wolnego”. – My mamy strategię i już działamy: szkolimy jastrzę-
bian w zakresie nowych umiejętności pod „przemysł 4.0” w progra-
mie pilotażowym „Enter Jastrzębie”. W przyszłym roku z Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną będziemy startowali z akceleratorem 
biznesowym. Ukierunkowaliśmy się na sektor turystyczny, ale nie 
tylko na przyciągnięcie turystów, także na małe biznesy – mówiła 
podczas konferencji Agnieszka Pabich.

Jak jednak podkreślała w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, pre-
zydent miasta Anna Hetman, transformacja terenów górniczych 
wymaga gigantycznych nakładów, przekraczających możliwo-
ści finansowe samorządów. Stąd też niezmiernie ważne jest 
skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne. – Jesteśmy gotowi 
do działania i czekamy na pierwsze konkursy i rundy aplikacyjne – 
zarówno w ramach programu regionalnego, jak i ogólnokrajowych. 
Z informacji nam przekazywanych na oficjalnych spotkaniach wie-
my, że należy się ich spodziewać w przyszłym roku – zaznaczała 
prezydent Anna Hetman.

tekst: Barbara Englender

„DOKŁADNOŚĆ 
DO SETNYCH 
MILIMETRA” 

– WIADUKT 
PO TESTACH 
OBCIĄŻENIOWYCH

Cztery 30-tonowe ciężarówki 
i specjalistyczna aparatura 
pozwoliły sprawdzić, jak będzie 
pracował nowy wiadukt.
Testy wiaduktu zostały przeprowadzone zgodnie z opracowa-
nym wcześniej szczegółowym planem. Zakładał on dwa sche-
maty ustawienia ciężarówek – każdy z nich został odtworzony 
na obu częściach mostu. Ciężarówki ustawiono jak najbliżej 
siebie zarówno przy wewnętrznym, jak i zewnętrznym krawęż-
niku. Następnie dokonano precyzyjnych pomiarów ugięć przę-
seł i przemieszczeń w łożyskach. Na podstawie tych danych 
zostanie sporządzony raport, porównujący dane z założeniami, 
przyjętymi w projekcie. Najprościej rzecz ujmując, pozwoli to 
sprawdzić, czy wiadukt będzie spełniał swoją rolę dokładnie 
tak, jak zapisano w projekcie.

– Mówimy tu o pomiarach dokładnych do setnej, a nawet tysięcznej 
części milimetra. Ich przeprowadzenie to przede wszystkim kwestia 
bezpieczeństwa. Jest również niezbędne przed końcowym odbiorem 
wiaduktu – tłumaczył naczelnik Wydziału Infrastruktury Komu-
nalnej i Inwestycji, Jarosław Piechaczek.

Testy wiaduktu to jeden z ostatnich etapów prac. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, zostanie on oddany do użytku w dru-
giej połowie czerwca.

Łączny koszt przebudowy wiaduktu wraz z budową ronda 
to ponad 18 milionów złotych, jednak tylko połowa tej kwoty 
wydana zostanie z budżetu miasta. Druga część zostanie pokryta 
przez Fundusz Dróg Samorządowych i częściowo przez Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych.

tekst: Barbara Englender
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JASTRZĘBIE-ŻORY-KATOWICE
PKP Polskie Linie Kolejowe oceniły dokumenty i wybrały 34 projekty, które 
zostaną zrealizowane. Wśród nich jest inwestycja w Jastrzębiu-Zdroju.
Znamy już listę projektów zakwalifikowanych do realizacji w ra-
mach programu Kolej+. Podczas konferencji w Janowie Lubelskim 
zaprezentował je premier Mateusz Morawiecki z ministrem infra-
struktury, Andrzejem Adamczykiem. Jednym z 34 realizowanych 
połączeń będzie Jastrzębie-Zdrój – Orzesze.

Przypomnijmy, że wniosek do rządowego programu Kolej+ złożył 
w listopadzie 2021 roku Marszałek Województwa Śląskiego wraz 
z partnerami: Jastrzębiem-Zdrój, Czerwionką-Leszczyny, Żorami 
i Pawłowicami.

– To bardzo dobra wiadomość dla naszego miasta. Od lat zabiegamy 
o przywrócenie kolei do Jastrzębia-Zdroju. Cieszymy się, że nasz głos 
wreszcie został wzięty pod uwagę, a nasz projekt zaakceptowany. 
Warto przypomnieć, że Jastrzębie-Zdrój wraz z partnerami partycypuje 
w kosztach inwestycji – komentuje prezydent Anna Hetman.

Nasz projekt zakłada wykorzystanie przez PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A istniejącej infrastruktury oraz odbudowę odcinków linii 
kolejowych w historycznym przebiegu. Fragment nowej linii zosta-
nie zbudowany między Rondem Centralnym i dawnym przystan-
kiem Jastrzębie-Zdrój Górne, odbudowany zostanie fragment linii 
159 na terenie Jastrzębia oraz między Żorami i Orzeszem i zrewita-
lizowany jego fragment między Jastrzębiem, Pawłowicami i Żorami. 
Połączenie obsługiwać ma 18 pociągów: 12 z nich kursowałoby na 
trasie Katowice-Żory-Jastrzębie, 6 dodatkowo obsługiwałoby od-
cinek łączący Żory i Rybnik. Szacunkowa wartość projektu wynosi 
503 814 924,75 zł.

– Ten program powstaje przy współpracy z samorządami, bo któż 
lepiej wie o potrzebach mieszkańców małych i średnich miejscowo-
ści niż wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, marszałkowie. To dzięki 
współpracy z nimi realizacja programu Kolej+ jest możliwa. Inwesty-
cje do programu zgłosili właśnie samorządowcy. Dziękuję za dobrą 
współpracę – mówił podczas konferencji prasowej Andrzej Adam-
czyk, Minister Infrastruktury.

Głównym celem programu Kolej+ jest uzyskanie lub usprawnie-
nie połączeń miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców 
z miastami wojewódzkim. Wraz z ogłoszeniem listy projektów po-
informowano też o zwiększeniu budżetu programu do 11 miliar-
dów złotych. Prace obejmą łącznie 1203 km linii kolejowych.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

TO BĘDZIE 
RZEKA KWIATÓW!

Kosaćce syberyjskie zasadzono na terenie zielonym przy os. Arki 
Bożka. Niemal 3000 kwiatów zajmie powierzchnię aż 700 me-
trów kwadratowych. Układ nasadzeń zaprojektowano tak, że 
kwitnące latem irysy będą tworzyły prawdziwą błękitną rzekę, 
wijącą się między trawnikami.

Równocześnie trwa akcja nasadzeń prowadzonych przez Ja-
strzębski Zakład Komunalny. Na dzięki nim nasze miasto przy-
ozdobi kilka tysięcy nowych roślin, w tym kwiaty takie jak: ak-
samitki, begonie, ipomee czy werbeny, a także kilka gatunków 
traw ozdobnych.

tekst i fotografia: Barbara Englender

BEZPIECZNIEJ 
W MOSZCZENICY
W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono monitoring 
wizyjny. Dzięki temu w Moszczenicy łącznie sześć kamer 
nadzoruje teren wiaty rekreacyjnej, plac zabaw, ulicę Ko-
muny Paryskiej oraz okolice Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Pierwsze zdarzenia już zostały zarejestrowane. Wśród 
nich było m.in. rozpalenie przez dzieci ogniska na terenie 
placu zabaw. 

Zadanie realizował Miejski Zarząd Nieruchomości. Z Fun-
duszu Sołeckiego na ten cel przeznaczono 25 000,00 zł.

tekst: Wiktoria Knesz, fotografia: Miejski Zarząd Nieruchomości
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Jastrzębianie kochają rowery! Świadczą 
o tym nie tylko wyśrubowane statysty-
ki Systemu Rowerów Miejskich „JASkół-
ka”, ale i popularność Żelaznego Szlaku 
Rowerowego. Jak co roku weźmiemy 
wspólnie udział w rywalizacji o Puchar 
Rowerowej Stolicy Polski. Zabawa pole-
ga na pokonaniu na dwóch kółkach jak 
największej ilości kilometrów dla wybra-
nego miasta.

Jak to zrobić? To proste! Wystarczy ścią-
gnąć aplikację, wybrać Jastrzębie-Zdrój 
i… kręcić. Ubiegłoroczny rekordzista po-
konał dystans prawie 3732 kilometrów. 
Rywalizacja startuje 1 czerwca.

CZERWIEC 2022
RYWALIZACJA

Organizator Patronat medialnySponsor strategiczny

RIDE & BE HAPPY

SponsorOrganizator lokalny

Znajdź i pobierz aplikację
Aktywne Miasta z właściwego
dla siebie sklepu lub zeskanuj 
QR code.

Z menu wybierz „Rywalizacje”,
następnie w zakładce „Ogólne”
Rowerowa Stolica Polski 2022

W kolejnym 
kroku wybierz 
grupę z którą się 
identyfikujesz 
i dołącz się 
lub zaproponuj 
swoją i razem 
z przyjaciółmi 
weźcie udział
w rywalizacji!

Aby dołączyć do 
rywalizacji z listy
rozwijanej wybierz 
miasto dla którego
chcesz kręcić 
kilometry.

GRATULACJE!
Zapisałeś się
do rywalizacji!

POBIERZ Z 

1

2

3

4

5

ROWEROWA STOLICA POLSKI 
– ZACZYNAMY ZABAWĘ!
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POZNAJ OFERTĘ SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

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

W Zespole Szkół Zawodowych mieszczą się: Technikum nr 5, Bran-
żowa Szkoła I Stopnia nr 3 im. Porozumienia Jastrzębskiego oraz 
Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1.

Technikum nr 5 kształci w zawodach: technik budownictwa, technik 
pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów ener-
getyki odnawialnej, technik teleinformatyk, technik chłodnictwa 
i klimatyzacji, technik usług fryzjerskich, technik automatyk ste-
rowania ruchem kolejowym, technik transportu kolejowego.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 kształci w zawodach: górnik eks-
ploatacji podziemnej, ślusarz, elektryk, monter nawierzchni ko-
lejowej, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, 
krawiec, operator obrabiarek skrawających, monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca.

Szkoła II Stopnia nr 1 kształci w zawodach: technik mechanik, 
technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik 
usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik technologii 
żywności.

Więcej informacji o szkole znajdziesz na: www.zsz.jastrzebie.pl.

 III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego 
ul. Wrocławska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 135 62

III Liceum oferuje kandydatom klasę policyjną z przedmiotami 
rozszerzonymi z wiedzy o społeczeństwie, geografii lub historii 
do wyboru oraz językiem angielskim. Przedmiotami uzupełnia-
jącymi są wiedza o policji, edukacja prawna, samoobrona, strze-
lectwo, musztra.

Kolejnym profilem do wyboru jest tak zwana klasa mundurowa 
– oddział przygotowania wojskowego z rozszerzoną matema-
tyką, wiedzą o społeczeństwie, geografią lub historią do wyboru, 
a także językiem angielskim. Przedmiotami uzupełniającymi są 
wiedza o służbach mundurowych z elementami bezpieczeństwa 
wewnętrznego, ratownictwo medyczne, samoobrona, strzelec-
two, musztra. W klasie biologiczno-chemicznej przedmiotami 
rozszerzonymi są: biologia, chemia oraz język angielski, zaś za-

jęcia uzupełniające to: ratownictwo medyczne oraz samoobrona. 
Humanistom szkoła oferuje język polski, biologię lub historię do 
wyboru oraz język angielski. Przedmiotami uzupełniającymi są: 
podstawy psychologii i pedagogiki, warsztaty dziennikarskie oraz 
ratownictwo. W klasie matematyczno-fizyczno-informatycznej 
rozszerzone są przedmioty takie jak: informatyka, matematyka lub 
fizyka oraz język angielski. Przedmioty uzupełniające to: grafika 
komputerowa i informatyka w języku angielskim. Klasa językowa 
oferuje zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego, niemieckiego 
lub hiszpańskiego do wyboru. Przedmiotem uzupełniającym jest 
trzeci język wybieramy spośród: niemieckiego, hiszpańskiego, fran-
cuskiego oraz rosyjskiego, a także warsztaty językowe.

Więcej informacji o przedmiotach oraz rekrutacji znajdziesz na 
stronie: www.3lojastrzebie.wixsite.com/trojka.

 Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego 
ul. Poznańska 1a, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 11 633

W zespole Szkół nr 2 mieszczą się aż cztery szkoły ponadpod-
stawowe: Technikum nr 1, II Liceum Ogólnokształcące, Branżowa 
Szkoła I stopnia nr 1 oraz Branżowa Szkoła II stopnia nr 2.

II Liceum oferuje klasę z rozszerzonym językiem angielskim 
i polskim oraz przedmiotami uzupełniającymi z emisji głosu oraz 
informatyką po angielsku. Dodatkowymi przedmiotami są ruch 
w profilaktyce, relacje międzyludzkie oraz komunikacja medial-
na. Kandydaci mają również do wyboru klasę z rozszerzonym 
językiem angielskim oraz geografią, przedmiotem uzupełnia-
jącym jest informatyka po angielsku, zaś lekcjami dodatkowymi 
są strzelectwo sportowe, aktywny i zdrowy tryb życia oraz ruch 
w profilaktyce. W klasie z rozszerzoną biologią i chemią przed-
miotami uzupełniającymi są podstawy ratownictwa wodnego oraz 
elementy ratownictwa medycznego, a dodatkowymi podstawy 
masażu. Umysły ścisłe znajdą coś dla siebie w klasie z rozszerzo-

ną matematyką i informatyką, przedmiotami uzupełniającymi są 
podstawy mechaniki, a dodatkowymi potyczki szachowe i strze-
lectwo sportowe.

Technikum nr 1 oferuje oddziały takie jak: technik ekonomista, 
technik rachunkowości, technik logistyk, technik żywienia 
i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik archi-
tektury krajobrazu, technik organizacji turystyki, technik grafiki 
i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów, technik 
mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 oferuje przygotowanie do zawodu 
kucharza oraz magazyniera-logistyka.

Branżowa Szkoła II Stopnia nr 2 realizuje kształcenie w zawodzie 
technik żywienia, usług gastronomicznych i technik logistyk.

Więcej informacji o przedmiotach oraz rekrutacji znajdziesz na 
stronie: www.zs2.jastrzebie.pl.
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 I Liceum Ogólnokształcące  
 z Oddziałami Dwujęzycznymi  
 im. Stanisława Staszica 
ul. Graniczna 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 324712346

Kandydaci do I LO mają do wyboru klasę matematyczną, z roz-
szerzoną matematyką oraz drugim przedmiotem do wyboru: 
fizyką lub językiem angielskim ze zwiększoną liczbą godzin 
w tygodniu. W nadchodzącym roku szkolnym uczniowie mogą 
wybrać naukę w klasie o profilu dwujęzycznym z rozszerzonym 
językiem angielskim, matematyką lub geografią do wyboru. In-
teresują Cię rozszerzone zajęcia z biologii i chemii? Klasa bio-
logiczno-chemiczna lub biologiczna jest stworzona dla Ciebie. 
Lubisz interpretować wiersze i pisać rozprawki? Zainteresuje Cię 
profil polonistyczny z rozszerzonym językiem polskim i historią 
lub angielskim do wyboru.

Więcej informacji o przedmiotach oraz rekrutacji do 1 LO znaj-
dziesz na stronie: www.1lojastrzebie.pl.

 TEB Edukacja 
ul. Zdrojowa 5, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 661 42 73

TEB Edukacja prowadzi nabór na kierunki: technik informatyk, 
technik informatyk i E-SPORT, technik fotografii i multime-
diów, technik usług fryzjerskich, technik weterynarii, technik 
reklamy i technik organizacji turystyki.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.liceum.teb.pl/mia-
sta/jastrzebie-zdroj/rekrutacja.

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

W ZSMS mieści się VI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa 
Sportowego, które rekrutuje do klas o profilach: piłka siatkowa, 
hokej, judo.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.zsms.jastrzebie.pl.

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

W zespole Szkół Specjalnych znajdują się: Branżowa Szkoła 
I Stopnia nr 4 specjalna i Technikum nr 6 specjalne.

W tym roku Technikum nr 6 prowadzi nabór na kierunek technik 
informatyk i technik ekonomista.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 kształci uczniów w zawodzie 
pracownika pomocniczego mechanika, pracownika pomocni-
czego fryzjera, pracownika pomocniczego obsługi hotelarskiej, 
kucharza, cukiernika oraz piekarza.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.zssp9.jastrzebie.pl.

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

W Zespole Szkół nr 6 mieści się IV Liceum Ogólnokształcące 
i Technikum nr 4.

Liceum rekrutuje do klas, w których uczeń wybiera dwa przed-
mioty na poziomie rozszerzonym. Są to: język polski, język an-
gielski, biologia, chemia, matematyka i fizyka.

W technikum nr 4 kandydaci mogą wybrać kierunek: technik me-
chatronik, technik analityk, technik elektryk, technik informa-
tyk, technik programista.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.zs6sobieski.pl.

 Zespół Szkół nr 5  
 im. Jana Pawła II 
ul. Staszica 10, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, tel. 32 47 32 552

W Zespole Szkół nr 5 mieszczą się: V Liceum Ogólnokształcące 
i Technikum nr 2

„Piątka” oferuje w naborze na 2022 rok oddział mistrzostwa 
sportowego ukierunkowany na piłkę nożną. Uczniowie będą 
mieli okazję współpracować z piłkarzami GKS Jastrzębie oraz 
Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach. Na kandyda-
tów czekają obozy sportowe krajowe i zagraniczne. Dodatkowo 
judo, siłownia, pływanie i rozwój motoryki oraz indywidualne 
testy funkcjonalne i motoryczne.

Technikum nr 2 prowadzi nabór na kierunki technik mechanik 
oraz technik informatyk. Szkoła, jako jedyna w regionie kształci 
w kierunku operatora CNC, oferuje program stypendialny w ra-
mach współpracy z JSW, pierwszeństwo w zatrudnieniu dla absol-
wentów, a także dodatkowe kwalifikacje, certyfikaty i płatne staże.

Więcej informacji o szkole znajdziesz na: www.zs5.jastrzebie.pl.
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STOWARZYSZENIE AKTYWNY 
SENIOR ZAPRASZA DO WZIĘCIA 
UDZIAŁU W WYCIECZKACH 
I WYDARZENIACH
11.06-24.06 – Wczasy z 40 zabiegami nad morzem 
w Jarosławcu, z dwoma piknikami i innymi atrakcjami, 3 
posiłki (bufet szwedzki) i dojazd: 2 870zł

23.07-5.08 – Wczasy z 40 zabiegami nad morzem w Ja-
rosławcu z dwoma piknikami i innymi atrakcjami, 3 po-
siłki (bufet szwedzki) i dojazd: 3 050 zł

3.09-16.09 – Wczasy z 40 zabiegami nad morzem w Ja-
rosławcu z dwoma piknikami i innymi atrakcjami, 3 po-
siłki (bufet szwedzki) i dojazd: 2 870 zł

1.07 – Częstochowa i inne sanktuaria, koszt około 150 zł 
z obiadem

15.07 – Muzeum Chleba – Piekary Śląskie, Śląski Ogród 
Botaniczny, koszt około 120 zł

11.08 – Wieliczka (bez zjazdu), Kraków ze zwiedzaniem 
melexem, koszt około 190 zł

20-27.08 – Mazury: rejsy po jeziorach, zwiedzanie Giżyc-
ka, jezioro Sejn, jezioro Pisz, pychówki po rzece Krutyni, 
Ruciane-Nida, Mikołajki, Giżycko-ośrodek nad jeziorem 

– koszt około 1370 zł

28-30.09 – Warszawa zamek Wilanów, Niepokalanów – 
koszt około 500 zł

21.09-25.09 – Bieszczady, 3 posiłki, rejs, duża pętla, 
i inne atrakcje – koszt około 110 zł

6-10.10 – Licheń i inne sanktuaria – koszt około 220 zł

20-28.12 – Święta w Zakopanem

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.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Z BZIA 
WYRÓŻNIONE PRZEZ PIERWSZĄ DAMĘ

To drugi raz, kiedy Koła Gospodyń Wiejskich z całej Polski walczą 
o miano tego najlepszego. W pierwszym etapie konkursu komisja 
wybiera najlepsze KGO w każdym województwie.

– Konkurencja była spora. W konkursie wzięły udział koła gospodyń 
wiejskich z całego Śląska, a na Śląsku ta forma działalności jest bardzo 
popularna – mówi Daniela Miech, przewodnicząca koła od 4 lat.

Zadaniem konkursowym było nagranie amatorskiego filmu pro-
mocyjnego koła. Materiał filmowy, który zgłosiły członkinie KGW 
Bzie, okazał się nie tylko spełniać, ale i przewyższać ten wymóg.  
Film wyszedł bardzo profesjonalnie. Udział w konkursie pierw-
szej damy to nie jedyna „nadprogramowa” działalność gospodyń 
w ostatnim czasie.

– Nasze koło jest zarejestrowane w Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa, co wyróżnia nas spośród innych kół w Jastrzębiu. To 

nam w wielu sprawach ułatwia działalność i daje dodatkowe profity 
– dodaje przewodnicząca koła w Bziu.

Dzięki temu jedna z pań miała też okazję wystąpić niedawno przed 
kamerą w reklamie Biedronki. Koło doszło też do półfinału kolej-
nego konkursu – „Polska od kuchni”.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk, fotografie: kadry z filmu

WCIĄŻ TRWAJĄ SZCZEPIENIA 
PRZECIW COVID-19
W mieście działają dwa punkty szczepień:
• Punkt Szczepień Powszechnych zlokalizowany na 

Dworcu Autobusowym „Okrąglak” przy ul. Sybiraków 
2, czynny jest we wtorki, czwartki oraz soboty w go-
dzinach od 8:00 do 17:00. Tel. 533 320 500

• Punkt szczepień w Galerii Carrefour przy ul. Podhalańskiej 
26 czynny jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach: 
13:30-14:30 i 18:30-20:00. Tel. 793-324-710.
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TAJEMNICZY PRZEDMIOT POD POMNIKIEM
Podczas prac przy rewitalizacji placu w sąsiedztwie 
Parku Zdrojowego robotnicy natrafili na kapsułę czasu.

DZIESIĘCIU WYBITNYCH
W całym województwie śląskim stypendium 
Ministra Edukacji i Nauki otrzymało w tym 
roku 66 uczniów z 23 miast. Wśród nich aż 
10 to uczniowie z Jastrzębia-Zdroju. Wszyscy 
są uczniami lub absolwentami Zespołu Szkół 
nr 6. To drugi najlepszy wynik na Śląsku.

Adrian Grzonka, Anna Kubiak, Paulina Frąt-
czak, Paweł Kapłon, Dawid Krok, Sebastian 
Kura, Paweł Orlik, Zuzanna Rzepka, Kacper 
Siąkała i Mateusz Wawrzyniak – to ich talen-
ty, zaangażowanie i praca zostały docenione. 
To laureaci olimpiad, autorzy innowacyjnych 
projektów, medaliści na międzynarodowych 
targach, mistrzowie sportowi.

„Sobieski” powtórzył swój sukces sprzed roku. 

Wtedy również stypendia za wybitne osią-
gnięcia edukacyjne przypadło 10 uczniom 
z tej szkoły. 8 z nich to uczniowie technikum, 
2 – liceum ogólnokształcącego.

– W Zespole Szkół nr 6 kształci się wielu zdol-
nych i zaangażowanych uczniów. Złożyliśmy 
33 wnioski o stypendium. Nauczyciele naszej 
szkoły starają się dostrzegać i rozwijać ich ta-
lenty, a także wspierać w osiąganiu sukcesu. 
Corocznie staramy się również o to, aby wy-
niki uczniów zostały zauważone i docenione. 
Wielu z nich otrzymuje stypendia i nagrody 
ufundowane przez Prezydenta Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój, Urząd Marszałkowski w wojewódz-
twie Śląskim, oraz samego Ministra Edukacji 

Narodowej. Niezmiernie cieszymy się z tych 
sukcesów, które są także promocją dla na-
szej szkoły i miasta – podsumowuje Jolanta 
Kłopeć, dyrektorka Zespołu Szkół nr 6.

Stypendium ministra jest jedną z form wy-
rażenia uznania dla uczniów odznaczających 
się wybitnymi osiągnięciami. Każdego roku 
do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpły-
wa ok. 2 tys. wniosków o przyznanie takie-
go stypendium. Wszystkie one prezentują 
sylwetki uczniów, którzy mogą pochwalić 
się znakomitymi wynikami w różnorodnych 
dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także 
sukcesami międzynarodowymi.

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Pomnik upamiętniający miejsce męczeńskiej 
śmierci 15 więźniów KL Auschwitz-Birkenau po-
ległych w czasie ewakuacji obozu z Oświęcimia 
do Wodzisławia doczekał się renowacji. Podczas 
demontażu dotychczasowej konstrukcji znale-
ziono ciekawą pamiątkę minionych czasów.

– Wiedzieliśmy, że pod pomnikiem jest wmurowa-
ny akt erekcyjny. Poszliśmy do kierownika budowy, 
żeby mieli to na względzie. Długo, długo nic się nie 
działo, ale znaleźli pojemnik i przynieśli go do nas, 
za co bardzo dziękujemy robotnikom – relacjonu-
je Katarzyna Gardecka, pracownik sąsiadującej 
z placem budowy Galerii Historii Miasta.

Dzięki ostrożności pracowników udało się bez 
szwanku wydobyć pokryty patyną czasu, ta-
jemniczy przedmiot. Wewnątrz mosiężnej tuby 
znajdował się starannie wykaligrafowany na 
przezroczystym arkuszu z tworzywa sztuczne-
go akt erekcyjny.

Nowy wygląd pomnika będzie niemal kopią do-
tychczasowego, z drobnymi zmianami. Przesunię-
cie go o kilka metrów sprawi, że zostanie godnie 
wyeksponowany. Zachowane zostaną oryginalne 
fragmenty ogrodzenia pochodzące z obozu Au-
schwitz-Birkenau. Znajdą się one obok tablicy, nie 
jak do tej pory, za nią. Pod pomnikiem zakopany 
zostanie oryginalny akt erekcyjny, a także list od 
nas – dla przyszłych pokoleń jastrzębian.

tekst: Łukasz Parylak

Zachowana pisownia oryginalna:
AKT EREKCYJNY
Wszem wobec i każdemu z osobna wiadomym się czyni, iż dnia 1 września 
1979 r. w Jastrzębiu Zdroju odbyła się uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę tablicy upamiętnienia śmierci piętnastu więźniów 
obozu oświęcimskiego w czasie marszu ewakuacyjnego w dniach 19-22 stycznia 
1945 r. 
Uroczystość wyżej wspomniana przypadła w okresie kiedy naród polski 
obchodził 35-lecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
60 rocznicę I Powstania Śląskiego oraz 40 rocznicę napaści Niemiec 
hitlerowskich na Polskę. 
W tym doniosłym okresie godnie piastowali swe stanowiska:
1. I Sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – 

tow. Edward GIEREK
2. Przewodniczący Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – 

tow. Henryk JABŁOŃSKI
3. Prezes Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – tow. Piotr 

JAROSZEWICZ
4. Członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej 
I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
w Katowicach 
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach – 
tow. Zdzisław GRUDZIEŃ

5. Wojewoda Katowicki – tow. Zdzisław LEGOMSKI
6. I Sekretarz Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotn. 

w Jastrzębiu Zdroju 
Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Jastrzębiu Zdroju – tow. Tadeusz 
MALIK

7. Prezydent Miasta Jastrzębia Zdroju – tow. Rudolf MYSZKA
Tablica której odsłonięcie nastąpi dnia 20 stycznia 1980 r. w 35-lecie przemarszu 
więźniów oświęcimskich przez Jastrzębie Zdrój – ufundowana została przez 
społeczeństwo miasta Jastrzębia Zdroju. 
Uczestnicy niniejszej uroczystości żywią wielką nadzieję, iż to miejsce upamiętniające 
męczeńską śmierć bestialsko zamordowanych więźniów przez siepaczy hitlerowskich 
będzie dla potomnych pokoleń Polaków lekcją historii tragedii ludzkiej, a jednocześnie 
przyczynkiem do utrwalenia pokoju między narodami.
NIGDY WIĘCEJ WOJEN!
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„SKŁADAMY DZIECI NA NOWO”. 
30 MAJA OBCHODZIMY DZIEŃ 
RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
W Jastrzębiu-Zdroju jest ich ponad 140. Wychowują łącznie prawie 200 
dzieci – tych porzuconych i tych, których rodzice biologiczni zamierzają się 
starać o odzyskanie praw rodzicielskich. W teorii, w rodzinach zastępczych 
dzieci powinny przebywać maksymalnie 18 miesięcy. Często są to lata. 
Przez ten czas w prywatnych domach najmłodsi znajdują miłość i opiekę, 
której najczęściej brakowało w ich wcześniejszym życiu.

„Słuchajcie, pojawi się u nas trójka dzieci…”

Zwykle do rodzin zastępczych trafiają dzieci 
z interwencji. – Dostajemy telefon z pyta-
niem, czy mamy odpowiednią liczbę miejsc 
i czy jesteśmy w stanie się tymi dziećmi zająć 

– tłumaczy pani Magdalena, która rodzinę 
zastępczą prowadzi od 7 lat – Czasem jest 
to interwencja, która dotyczy jednego dziecka, 
a czasem jednego domu, ale pięciorga rodzeń-
stwa – opowiada. Gdy pytam, co wtedy, 
uśmiecha się. – Wtedy trzeba przygotować 
miejsce dla piątki dzieci. Nie zawsze jest to 
jednak możliwe, bo miejsca w rodzinach za-
stępczych najczęściej są już pozajmowane.

Jak podkreśla, do przyjęcia nowych dzieci 
trzeba przygotować wszystkich domowni-
ków: i rodziców, i dzieci. Podejmując decy-
zję o kolejnym podopiecznym, rodziny za-
stępcze muszą uwzględnić nie tylko dobro 
zagrożonych dzieci, ale i sytuację własnej 
rodziny. – U nas odbywa się narada rodzin-
na. Po prostu zbieramy się wszyscy i mówi-
my „słuchajcie, być może pojawi się u nas 
trójka dzieci” – mówi pani Magdalena. – Ja 
wtedy słyszę „hurraaaa!”… – wtrąca pani 
Katarzyna, przez której dom przewinęło 
się już około 30 podopiecznych. – U mnie 
często zapada cisza. Starsze dzieci przeży-
wają to inaczej. Wiedzą, że będzie głośno, 
że maluchami trzeba będzie się czasem 
zająć, że ktoś zabierze miejsce w pokoju… 
Natomiast maluchy… dopóki nowe dzieci się 
nie pojawią, często nie mają świadomości, 
z czym to się wiąże. Potem zaczyna się wal-
ka o teren, o rodzica… – mówi pani Magda-
lena. Wszystkie moje rozmówczynie zgod-
nie podkreślają, że największym punktem 
zapalnym jest dostęp do... kolan ich opie-
kunów. Potwierdza to pani Jolanta, która 
na zostanie rodziną zastępczą zdecydo-
wała się już po wychowaniu własnych 
dzieci: – Najmłodsi często reagują strachem. 
Pytają: „Ciociu, czy oni mnie teraz od Ciebie 
nie zabiorą, skoro przyszła Natalka?” Mówię: 
„Nie, Tomeczku, jesteś tutaj bezpieczny, każdy 
ma swoje spanie, swoją przytulankę…”

„By dziecko nam zaufało”

Bez względu na to, czy dzieci przebywają 
w rodzinie zastępczej kilka miesięcy, czy lat, 
opiekunowie traktują je jak własne – To, co 
możemy dla nich zrobić, to łagodzenie skutków 
rozstania z biologicznymi rodzicami. W mo-
mencie, gdy następuje zerwanie więzi, dziecko 
zaczyna się chwiać emocjonalnie, psychicznie 
i fizycznie. Teraz my, rodzice zastępczy, musi-
my składać te dzieci na nowo, jak elementy 
układanki – mówi pani Magdalena. Jak pod-
kreślają zgodnie mamy zastępcze, dzieci nie 
dają L4, ani urlopu – to praca 24 godziny na 
dobę. Choć bywają wyczerpane, nie wyobra-
żają sobie innego sposobu na życie.

Podstawowym wyzwaniem jest zdobycie 
zaufania. – Nasze dzieci często nie ufają niko-
mu. Są tak skrzywdzone, że tego nie potrafią. 
Pod płaszczykiem niesforności skrywają się 
ich prawdziwe problemy. Jaką mogą mieć mo-
tywację, by się starać? Po co? Jeśli ktoś stracił 
matkę, stracił ojca, to co jeszcze może stracić? 
Już nic… Dopiero jak ja pokażę raz, drugi, trzeci, 
że stanę w obronie dziecka, ono się uczy, że 
faktycznie jest ważne. Tylko tak buduje się ich 
poczucie bezpieczeństwa. Czasem wygląda 
to tak, jakby, sprawiając problemy, próbowa-
ły udowodnić rodzicom zastępczym: wy też 
mnie wyrzucicie – tłumaczy pani Katarzy-
na. – Dla mnie najważniejsze jest to, żeby 
znały swoją wartość. Dlatego ja zawsze po-
wtarzam: Kubuś, Nikusia, zawsze pamiętajcie, 
jesteście mądrzy, mili i piękni. I nikt wam tego 
nie zabierze – dodaje pani Jola.

Gdy w szkołach organizowany jest Dzień 
Mamy czy Babci, dzieci z rodzin zastęp-
czych często zostają w domach. Udział 
w takich zajęciach to dla nich kolejne 
traumy, kolejne okazje do zadawania so-
bie pytania: dlaczego moja mama mnie nie 
chciała? Placówki edukacyjne, niestety, 
często nie są przygotowane na przyjęcie 
dzieci z rodzin zastępczych. – Walczymy 
o nasze dzieci, bo w szkole bywa różnie. Na-
uczyciele często ich nie rozumieją. Z ich punk-
tu widzenia wygląda to tak: mieli bardzo 
fajną grupę i nagle przychodzi dziewczynka, 
która wszystko niszczy, dezorganizuje zaję-
cia… Trzeba zastanowić się, jak temu dziecku 
pomóc, żeby go nie skrzywdzić po raz kolejny. 
Ale do tego potrzeba waleczności. Musimy 
walczyć jak lwice, w każdej instytucji – pod-
kreśla pani Jolanta.

Rodziny zastępcze podlegają opiece ja-
strzębskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Za jego pośrednictwem szukają również 
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pomocy u specjalistów: logopedów, w po-
radniach psychologiczno-pedagogicznych. 

– Często dopiero w naszych rodzinach dzieci 
się diagnozuje. Dopiero po jakimś czasie do-
wiadujemy się, co im naprawdę dolega. Rodzi-
ce biologiczni zazwyczaj nie mają pojęcia, co 
się dzieje z ich dziećmi. Są obarczeni swoimi 
problemami, z którymi sobie nie radzą. Nasze 
dzieci, nawet jeśli są w swoich rodzinach, są 
dziećmi porzuconymi – mówi pani Magda-
lena. Tymczasem, by wykonać pełną dia-
gnostykę, niezbędna jest zgoda rodziców 
biologicznych lub sądu. Takie postępowania 
potrafią ciągnąć się nawet rok, opóźniając 
tym samym możliwość rozpoczęcia tera-
pii – Czasami jest tak, że dziecku jest bardzo 
trudno pomóc, bo pomoc przyszła za późno, 
bo dziecko jest tak głęboko poranione, ma tak 
ogromne deficyty, że ratować je mogą tylko 
placówki socjoterapeutyczne. Mamy zawsze 
na względzie jego indywidualne potrzeby, 
często poruszamy się tu intuicyjnie. Dajemy  
to, czego potrzebuje każdy człowiek , żeby się 
rozwijać: poczucie bezpieczeństwa, miłość, 
wsparcie, stałość – dodaje.

Mama zawsze jest najważniejsza

Jak podkreślają zgodnie opiekunowie za-
stępczy, starsze dzieci za wszelką ceną 
chcą wrócić do swoich biologicznych ro-
dzin. – Dla dzieci zawsze mama jest najważ-
niejsza. Chłopiec, który był u mnie, nawet po 
pięciu latach od oddzielenia od biologicznej 
matki, potrafił powiedzieć „Jakbym tylko spo-
tkał mamusię, to ja bym poszedł do pracy 
i zapracował na to, żeby ona nie piła. Pilno-
wałbym jej”. Tłumaczyłam mu: „Kubusiu, to 
nie tak… To mamusia powinna się Tobą opie-
kować” – mówi pani Jolanta.

Jak zaznacza pani Katarzyna, często 
w rodzinach role pozostają odwrócone 
i to dziecko opiekuje się rodzicem. Mimo 
tego, w jego pamięci czas spędzony 

w domu jest odbierany pozytywnie. – Te 
dzieci, dopiero jak przychodzą do nas, uczą 
się, że dom może wyglądać inaczej… Też 
mieliśmy taki przypadek, przyszły do nas 
dwie siostry, dwie dziewczynki: Kasia i Ba-
sia. Starsza z nich, 10-latka była dla swojej 
5-letniej siostry mamą. Dbała o nią, wyko-
nywała wszystkie prace domowe, robiła 
dokładnie to, co powinna robić matka. Bo 
prawdziwa mama tego nie robiła – opo-
wiada. – To też jest forma przemocy wobec 
dziecka, ogromne nadużycie. Dzieci z natury 
rzeczy nie mogą podołać obowiązkom rodzi-
ców. Obarczone tym przez wiele lat, jeśli nie 
przez całe dorosłe życie, ponoszą tego kon-
sekwencje. Pobyt w rodzinie zastępczej jest 
dla nich szansą, na to, by poczuć prawo do 
bycia dzieckiem – dodaje pani Magdalena.

Jak podkreśla pani Magdalena, rodzice bio-
logiczni często deklarują chęć odzyskania 
dzieci. Niestety, rzadko za tym idą kon-
kretne działania. A to komplikuje sytuację 
prawną podopiecznych. Kolejne niespeł-
nione obietnice, umówione spotkania, na 
które rodzice nie przychodzą – to wszystko 
obciąża dzieci jeszcze bardziej. – Naszym 
obowiązkiem jest współpraca z ich rodzina-
mi, to są często ludzie niestabilni, nieobecni, 
roszczeniowi, z poczuciem krzywdy.... Prze-
kłada się to na trudności we współpracy, 
a ta współpraca musi być. Bo dziecko w ro-
dzinie zastępczej jest przygotowywane, albo 
do adopcji, albo też do powrotu do rodziny 
biologicznej. Rodzina zastępcza to tylko tunel, 
przez który dziecko przechodzi – tłumaczy 
pani Małgorzata.

Pozostają zdjęcia...

Jak podkreśla Katarzyna, najgorszą sytu-
acją, z którą musi się mierzyć, są chwile, 
gdy dziecko po adopcji lub powrocie do 
biologicznych rodziców znów trafia do ro-
dziny zastępczej. – Miałam chłopca, który 
po raz pierwszy do mnie trafił jako 2,5-latek. 
Potem odzyskała go mama, po niecałym 
roku wrócił do rodziny zastępczej. Później 
odzyskał go biologiczny tata, a po trzech 

latach to dziecko wróciło do mnie ponow-
nie. Dodatkowo jest po nieudanej adopcji 

– rodzice adopcyjni oddali je jak przedmiot. 
Takie dziecko nie ma szans na adopcję: kto 
weźmie dziesięcioletnie dziecko z taką trau-
mą? Ono cały czas ma w głowie: „zostawi-
ła mnie mama, zostawił mnie ojciec… komu 
mam ufać?”. Każdego kolejne odrzucenie to 
kolejny cios dla jego psychiki, za każdym ra-
zem przychodził do nas w gorszym stanie... 
To jest straszna trauma, a rodzice zastępczy 
muszą stawiać czoła takim sytuacjom. To są 
nasze dzieci, wspieramy je, załatwiamy te-
rapie… Zawsze w takiej sytuacji myślę: to 
dziecko ma tylko nas. Jeszcze ja je odrzucę 
i już jest po dziecku… – opowiada.

Trudne są również rozstania, zwłaszcza, 
jeśli dzieci przebywają w rodzinach dłużej 
niż ustawowe 18 miesięcy. Te najmłod-
sze często nie pamiętają życia, zanim 
trafiły do rodziny zastępczej. Te starsze – 
dodatkowo przeżywają traumę rozstania 
z przyszywanym „rodzeństwem”. Ze stre-
su gorączkują, płaczą. Na drogę dostają 
albumy wypełnione zdjęciami. Za zgodą 
rodziców adopcyjnych mogą utrzymywać 
kontakt z rodzicami zastępczymi. – To za-
leży indywidualnie od rodziny adopcyjnej – 
mówi pani Katarzyna – Mam dużo rodzin, 
z którymi utrzymujemy kontakt. Na święta 
dostajemy życzenia, pozdrowienia z wcza-
sów. Przyjeżdżają do nas, odwiedzają… Ka-
rolek wie, że on tu był, jest tego świadomy, 
cieszy się, kiedy do nas przyjeżdża, przynosi 
mi kwiatki na dzień matki. Mama adopcyjna 
kieruje tym w mądry sposób, tak, by dziecko 
było świadome swojej tożsamości. To jest 
jego historia, jego przeszłość. Karol opowia-
da jakiś historie o nas, bo je pamięta. Jego 
mama adopcyjna mówi: Kasia, ja nie mogę 
go tego pozbawić, to jest jego życie. Ale 
mamy też takie rodziny adopcyjne, które nie 
chcą tego kontaktu, one odcinają się. Mają 
do tego prawo. – dodaje.

Rodzice zastępczy często powołują się 
na metaforę Janusza Korczaka – pobyt 
dziecka w ich rodzinie ma być „zapeł-
nieniem walizek”, z którymi pójdzie ono 
później w świat. Bywa, że efekty tej pra-
cy mogą obserwować na własne oczy. 

– Mam podopieczną, która się już usamo-
dzielniła. Mamy świetny kontakt, przyjaźni-
my się, bardzo dobrze sobie radzi, kształci 
się, nabywa nowe umiejętności… podejmu-
je super decyzje. Obserwuję ją naprawdę 
z podziwem. Nie mam żadnych obaw, czy 
sobie poradzi, bo już radzi sobie świetnie. 
To jest dla mnie największa radość. Oby 
mogło być tak z każdym dzieckiem – tak 
pracujemy i o tym marzymy – opowiada 
pani Magdalena.

Imiona zostały zmienione.
tekst: Barbara Englender

Osoby, które chciałyby zostać zostać ro-
dziną zastępczą, powinny kontaktować 
się z jastrzębskim OPS-em. 
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JASTRZĘBSKI WĘGIEL  
WICEMISTRZEM
Nie udało się obronić tytułu mistrza Polski. Nasi siatkarze  
kończą sezon ze srebrnymi medalami PlusLigi.

W czwartym meczu finału ZAKSA Kędzie-
rzyn-Koźle przypieczętowała triumf i zosta-
ła nowym mistrzem Polski. Wynik rywaliza-
cji do trzech zwycięstw to 3:1 dla zespołu 
dowodzonego przez Gheorghe Cretu.

Podczas ostatniego meczu sezonu 
2021/2022 hala wypełniła się kibicami do 
ostatniego miejsca. Wspaniały doping fa-
nów Pomarańczowych mieszał się z głośną 

grupą sympatyków gości i z pewnością tę 
wspaniałą atmosferę zapamiętamy na długo. 
Siatkarze obu drużyn wyszli na boisko w Hali 
Widowiskowo-Sportowej zdeterminowani. 
ZAKSA z szansą na zakończenie rywaliza-
cji, Jastrzębski Węgiel – z nadzieją na piąty 
mecz. Nasi siatkarze poczuli, że nie wszystkie 
sportowe argumenty leżą po stronie rywali. 
W poprzednim spotkaniu udało się przedłu-
żyć finałową serię i to dawało nadzieję na 

powrót rywalizacji do Kędzierzyna na piąty, 
decydujący o wszystkim mecz.

Niestety, boisko nadzieje te zweryfikowa-
ło. Pomimo walki i zaangażowania naszych 
siatkarzy, to goście unieśli w górę okazały 
puchar za zdobycie mistrzostwa Polski. Po-
marańczowym pozostało odebrać srebrne 
medale i pogratulować nowemu mistrzowi. 
Nasi zawodnicy czuli ogromny niedosyt. Je-
śli postawić sprawę tak, że srebrny medal 
to przegrane złoto, rzeczywiście cieszyć 
musi mniej niż np. wywalczony brąz. Jed-
nak spójrzmy na to inaczej: jesteśmy wi-
cemistrzem jednej z najmocniejszych lig na 
świecie. Znaleźliśmy się w czwórce najlep-
szych drużyn Ligi Mistrzów. Mamy Super-
puchar Polski. Panowie, głowy do góry! To 
nie był zły sezon!

Gratulujemy nowemu mistrzowi Polski, 
ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Naszej drużynie 
dziękujemy za długi i trudny sezon zwień-
czony srebrnym medalem. Dziękujemy ca-
łemu sztabowi, sponsorom i przede wszyst-
kim Wam – kibicom, bez których nie byłoby 
tak wspaniałego widowiska!

tekst i fotografia: Łukasz Parylak

BEZKONKURENCYJNI!
Triumf młodzików 
JKH GKS Jastrzębie 
w Karpackiej 
Młodzieżowej 
Hokejowej Lidze.
Podczas turnieju finałowego Jastor gościł 
aż siedem zespołów, w tym trzy nieklasy-
fikowane w lidze. Zaledwie jedno potknię-
cie zaliczyli hokeiści Mariusza Bernackiego, 
dając się ograć drużynie Podhala Nowy Targ. 
W pozostałych meczach pokonywali kolejno: 
Kryżynka Kijów, MHA Martin, Pilsen Wolves, 
Tyskie Lwy Tychy, HC Żalgiris Kowno. Te zwy-
cięstwa oraz dodatkowy punkt za fazę eli-
minacyjną sprawiły, że nasi młodzicy zajęli 
pierwsze miejsce. Wyróżnienie indywidualne 
All Starts CJHL otrzymał Jakub Onak.

tekst: Łukasz Parylak, fotografia: JKH GKS Jastrzębie
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GKS Jastrzębie w 25. minucie przegrywał 
0:2 i w miłe pożegnanie prawie nikt już nie 
wierzył. Wynik udało się jednak odwrócić. 
Kibice zgromadzeni na trybunach Stadionu 
Miejskiego, obejrzeli drużynę, która chciała 
grać w piłkę nawet pomimo świadomości, 
że jest już w II lidze.

Na początku meczu więcej z gry mieli go-
ście. Gole dla GKS Tychy zdobywali Daniel 
Rumin, jeszcze niedawno gracz GKS-u Ja-
strzębie, i Maciej Mańka, odpowiednio w 20. 
i 25. minucie gry. Później do głosu zaczęli 
dochodzić gospodarze. W 33. minucie me-
czu gola kontaktowego zdobył Farid Ali, 
pokonując bramkarza płaskim strzałem po 
ziemi. W końcówce pierwszej połowy ten 
sam zawodnik był wykonawcą rzutu wol-
nego, a jego podbite przez rywali dośrod-
kowanie wykorzystał Mateusz Bondarenko.

Trzeci gol dla podopiecznych Grzegorza 
Kurdziela padł w 54. minucie, a jego auto-
rem był Wojciech Łaski. Indywidualną ak-

cję wykończył imponującym uderzeniem 
zza pola karnego i dał prowadzenie swojej 
drużynie, która, jak się okazało, nie oddała 
go do ostatniego gwizdka arbitra.

W kolejnym sezonie pozostaje nam gra 
w II lidze i walka o jak najszybszy powrót 
na zaplecze Ekstraklasy.

tekst: Łukasz Parylak 
fotografia: Andrzej Klocek/GKS Jastrzębie

ZŁOCI JUNIORZY, 
SREBRNI JUNIORZY 
MŁODSI, BRĄZOWI 

MŁODZICY
Pięknym dorobkiem 
mogą pochwalić się 

młodzi zawodnicy 
Akademii Talentów 

Jastrzębskiego Węgla.
Juniorzy młodsi zostali wicemistrzami Polski. 
W ostatnim meczu turnieju finałowego w Krakowie 
rywalizowali z zespołem z Częstochowy i nieste-
ty mecz ten przegrali. W tym sezonie ich koledzy 
z drużyny juniorów, w Bartoszycach finał grali z KS 
Metro Warszawa. Zwyciężyli 3:1 i zostali mistrza-
mi kraju. Najbardziej wartościowym zawodnikiem 
oraz najlepszym rozgrywającym turnieju wybrano 
Kajetana Kubickiego. Najlepszym środkowym został 
Mateusz Kufka, a najlepszym libero Kuba Hawryluk. 
Tydzień wcześniej młodzicy wywalczyli 3. miejsce 
mistrzostw Polski. W starciu o brąz, lepsi byli od 
MMKS ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Najlepszym przyj-
mującym turnieju został Jakub Szczurowski.

tekst: Łukasz Parylak, fotografie: PZPS

ALEKSANDRA 
CYREK 
MEDALISTKĄ 
MISTRZOSTW 
EUROPY
Zawodniczka Klubu Sportowego 
BKS Jastrzębie w barwach repre-
zentacji Polski zdobyła brązowy 
medal na Mistrzostwach Europy 
Kobiet w Boksie Sofia 2022 w ka-
tegorii junior 60 kg. W zaciętym 
półfinałowym pojedynku nieco 
lepsza okazała się Yessika Frantsi 
z Finlandii. Wcześniej, w ćwierćfi-
nale Polka pewnie pokonała Ru-
munkę Timeę Motognę.

tekst: Łukasz Parylak

ZWYCIĘSTWO NA POŻEGNANIE
W ostatnim domowym meczu Fortuna I Ligi 

w sezonie 2021/2022 GKS Jastrzębie pokonał 
GKS Tychy 3:2.
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