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wakacje w pełni. Poznaliśmy wyniki matur i egzaminów ósmoklasistów (str.6), 
a teraz młodzi jastrzębianie cieszą się zasłużonym czasem wolnym. Starsi planują 
wakacyjne wyprawy. Nie brakuje również propozycji przyjemnego spędzenia czasu 
w mieście lub w najbliższej okolicy. Nasze miasto było częścią Festiwalu Górnej 
Odry – teraz o potencjale turystycznym Jastrzębia-Zdroju i całej Krainy Górnej Odry 
rozmawialiśmy z Adamem Wawocznym – dyrektorem Związku Gmin i Powiatów 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz Prezesem Zarządu Śląskiej 
Organizacji Turystycznej (str. 8-9). Karwina, nasze najbliższe miasto partnerskie, za-
chęca do odwiedzin – czy to Żelaznym Szlakiem Rowerowym, czy regularną linią 
autobusową (str. 12). Swój sposób na spędzanie urlopu przedstawiają działkowcy 
(str. 12). Bogatą ofertę zajęć przygotowały też nasze jednostki (str. 10-11). Końcem 
sierpnia zawita do nas kolejna edycja Eksplozji Kolorów, a tuż po rozpoczęciu nowego 
roku szkolnego odbędzie się Industriada (str. 7).

Latem nie zwalniamy z remontami. Otwarte jest już nowe rondo Ks. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Przy tej okazji zaprezentowaliśmy nowy wygląd tablic in-
formacyjnych, zgodnych z Systemem Identyfikacji Wizualnej miasta (str. 3). Na ul. 
Warszawskiej działa już sygnalizacja świetlna, a rondo Porozumienia Jastrzębskiego 
zyskało nową nawierzchnię (str. 4). Mieszkańcy wypowiedzieli się o ich wizji zago-
spodarowania placu przy ul. Katowickiej (str. 5).

Wciąż trwa liczenie i weryfikacja głosów oddanych przez mieszkańców w tegorocznej 
edycji Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. Są ich tysiące. Znamy też wysokość 
Funduszu Sołeckiego – nie mam wątpliwości, że i tutaj jastrzębianie wykażą się 
ogromną pomysłowością. To jedno z tych narzędzi, które pozwalają Wam współde-
cydować o tym, jak będzie wyglądało miasto. Chętnie z niego korzystacie, co mnie 
ogromnie cieszy (str. 16).

Największe jastrzębskie klubu sportowe przygotowują się do rozpoczęcia sezonów, 
ale to nie znaczy, że jastrzębianie nie osiągają sukcesów. Laura Grzyb wygrała siód-
mą zawodową walkę w karierze i nie ukrywa, że mierzy coraz wyżej (str. 19). W bie-
żącym numerze przeczytacie też o naszej złotej załodze mistrzów Polski w składzie: 
Marian Zakowicz (sternik), Adam Łukasik i Mariusz Laskus (str. 18).

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Drodzy Czytelnicy,

MAMY NOWYCH 
ZASŁUŻONYCH
Podczas VIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta 
Jastrzębie-Zdrój uhonorowano odznaką 
„Zasłużony dla miasta Jastrzębie-Zdrój” 
dwie ważne dla JKH GKS Jastrzębie postaci 
– Jana Miszka i Andrzeja Frysztackiego. Sta-
rania Andrzeja Frysztackiego, ówczesnego 
prezesa JKH GKS Jastrzębie, przyczyniły się 
do budowy krytego lodowiska w Jastrzębiu-
-Zdroju, a wieloletnia praca u podstaw Jana 
Miszka, człowieka bez którego klub trudno 
byłoby sobie dziś wyobrazić, nieustannie 
przyczynia się do popularyzacji hokeja wśród 
dzieci i młodzieży.

Radni i prezydent podziękowali również 
przedstawicielom innych dyscyplin za god-
ne reprezentowanie miasta mistrzów na 
Polskich i światowych arenach.

Anna Hetman wręczyła dyplomy uznania 
członkom i sympatykom Młodzieżowej Rady 
Miasta, którzy zaangażowali się w organiza-
cję m.in. Dni Miasta.

Radni przyjęli uchwały m.in. w sprawie 
ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości i zagospodarowania tych odpadów, 
nadające statuty osiedlom i sołectwom, 
w sprawie ustanowienia Nagrody Gospo-
darczej Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gmi-
ny Jastrzębie-Zdrój na lata 2022-2026.

Z pełnym przebiegiem sesji zapoznać się 
można w platformie jastrzebiezdroj.esesja.pl. 
Tam też obejrzeć możemy zapisy wideo ob-
rad archiwalnych, sprawdzić wyniki głosowań 
oraz uczestniczyć w transmisjach na żywo.

tekst: Łukasz Parylak
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RONDO KS. KARDYNAŁA 
STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Tydzień po podpisaniu odbioru końcowego robót, 
odsłonięto tabliczkę z nazwą.

Jedna z największych inwestycji drogowych w Jastrzębiu-Zdroju 
została zakończona. Na wyjątkowo długiej liście przeprowadzo-
nych prac znalazły się m.in. przebudowa kanalizacji deszczowej, 
wodociągowej i tłocznej, modernizacja teletechniczna i elek-
troenergetyczna. Do tego prowadzona była rozbiórka wiaduk-
tu. Sama część drogowa, obejmująca w zakresie nawierzchnię 
asfaltową, chodniki, nawierzchnie ciągów pieszo-rowerowych, 
nawierzchnie i zatoczki z kostki granitowej oraz pobocza kosz-
towała prawie 4 mln zł.

Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 5 816 269,56 zł. Miasto 
zdobyło na tę inwestycję dofinansowanie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Przebudowa trwała nieco ponad rok. Wyko-
nawcą robót była firma BANIMEX. Co ważne, przeprowadziła cały 
remont praktycznie bez zamykania ul. Ranoszka dla ruchu pojaz-
dów. – Cieszę się, że sprawnie udało się przeprowadzić tak komplek-
sową przebudowę. Niebezpieczne, sześciowlotowe skrzyżowanie od 
teraz jest znacznie łatwiejsze do pokonania, a to tylko jedna z zalet 
nowego ronda – powiedziała Anna Hetman, prezydent miasta.

Oprócz oczywistego ułatwienia dla kierowców pokonujących to 
skrzyżowanie, kolejnym ważnym skutkiem inwestycji jest lepsze 
skomunikowanie dojazdu do os. Złote Łany. – To z pewnością ułatwi 

życie wielu mieszkańcom nie tylko osiedla, ale też sołectwa Moszczeni-
ca. Bardzo się cieszę, że inwestycja doszła do skutku – mówiła Wanda 
Pawliczek, sołtys Moszczenicy.

Otwarcie ronda znacznie odciążyło sąsiednie skrzyżowanie (ul. Ra-
noszka i Komuny Paryskiej), co również przyczynia się do popra-
wy bezpieczeństwa. Tak samo jak nowoczesne, energooszczędne 
oświetlenie zarówno samego ronda jak i przejść dla pieszych. – 
Spełniliśmy też postulowane od lat życzenie mieszkańców os. Złote 
Łany – teraz istnieje możliwość korzystania z komunikacji miejskiej 
bliżej tego osiedla – mówił Roman Foksowicz, zastępca prezydenta.

Na nowym przystanku na ulicy Wiejskiej zatrzymują się autobusy 
linii M10. W dni robocze będą one wykonywały 34 kursy (po 17 
w stronę Szotkowic), w sobotę 26 kursów, a w niedziele – 24. Tym 
samym linia M10 przestała obsługiwać przystanek „Ranoszka – 
Komuny Paryskiej”.

Przy okazji odsłonięto tabliczkę z nazwą ronda. Jest to pierwszy 
znak zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej miasta, który 
sukcesywnie będzie wprowadzany na ulice. Aby nie generować 
niepotrzebnych kosztów, nowe tablice będą zastępowały znisz-
czone lub nieaktualne oznakowanie. Pojawiać się będą również 
przy nowych inwestycjach.

tekst: Łukasz Parylak

UCZNIOWIE ODPOCZYWAJĄ, 
PRACA WRE
Za naprawę instalacji hydrantowej zabrały się I LO oraz SP10. Na-
prawa kanalizacji sanitarnej będzie wykonana w SP20 oraz ZS9, 
w którym także dojdzie do remontu sali mechanicznej. Malowanie 
odbywa się w PP2 i obejmuje kuchnię i zaplecze, SP4 odmaluje 
strefy po zalaniu, a SP9 maluje korytarze, szatnie, toalety, a także 
wymieni ogrodzenie. Roboty budowlane zgodnie z projektem na od-
dymianie mają miejsce w PP13 i PP16. W tych przedszkolach będą 
także wymienione grzejniki (PP13) oraz drzwi w piwnicach (PP16). 
Jednostki oświatowe naprawią też: SP18 – instalację odgromową, 
SP19 – instalację elektryczną, PP6 posadzkę w jednym z pomiesz-
czeń, ZS6 – infrastrukturę basenową. Remontów podjęły się też: III 
LO – pełny remont sali biologicznej oraz ZSMS – remont łazienki.

tekst i fotografia: Paloma Kalev
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Rondo Porozumienia Jastrzębskiego, daw-
niej nazywane Rondem Centralnym zyska-
ło nową nawierzchnię. Stało się to zale-
dwie w ciągu kilku godzin. Błyskawiczne 
prace drogowe prowadzone były w czasie 
jednego weekendu, kiedy to natężenie 
ruchu było najmniejsze. Jeszcze w piątek, 
8 lipca, nawierzchnia została sfrezowa-
na, a już w sobotę wieczorem położono 
na niej nowy asfalt – Naszym priorytetem 
jest prowadzenie prac drogowych tak, żeby 
jak najmniej wpływały one na normalną ko-
munikację w mieście – powiedział zastępca 
prezydenta, Roman Foksowicz.

Koszt wymiany nawierzchni na rondzie 
wyniósł 174 tysiące złotych.

tekst: Barbara Englender

RACJONALNIE 
I EKOLOGICZNIE. 
TAK KOSIMY TRAWNIKI
Od kilku lat stosujemy spójną 
politykę dotyczącą koszenia 
trawy w mieście.
Musi być bezpiecznie dla ludzi, ale i optymalnie dla śro-
dowiska – kwestia koszenia trawy w mieście podlega 
konsekwentnie realizowanemu programowi. Dzięki 
temu trawniki są nieco wyższe, bogate w różnorodne 
gatunki traw i kwiatów, a przede wszystkim – utrzymu-
ją one odpowiedni poziom wilgotności gleby i pozwalają 
na znaczne obniżenie jej temperatury. Według badań, 
różnica temperatury między trawą wykoszoną „do gołej 
ziemi”, a wyższym trawnikiem może wynosić nawet 5 
stopni Celsjusza. – Nasze podejście do tej kwestii zapewnia 
bezpieczeństwo oraz normalne funkcjonowanie miasta i jego 
mieszkańców, ale zarazem pozwala na rozsądne gospoda-
rowanie wodą. Nawet tak drobne działania, prowadzone 
konsekwentnie, dają nadzieję, że uda nam się choć trochę 
zminimalizować odczuwalne skutki zmian klimatycznych – 
tłumaczy Robert Cichowicz, zastępca prezydenta miasta.

Jak często zatem kosimy trawniki w Jastrzębiu? W se-
zonie wiosenno-letnim, czyli od kwietnia do listopada, 
kosimy czterokrotnie. Dotyczy to trawników przy ulicach 
i chodnikach oraz terenów rekreacyjnych – skwerów, ja-
rów czy placów zabaw. Aby prace przebiegały sprawnie, 
miasto podzielone jest na 15 kwartałów, a za utrzyma-
nie porządku odpowiada w nich osiem firm, wyłonionych 
w przetargu.

Warto przy tym pamiętać, że za wykaszanie terenów 
należących do spółdzielni mieszkaniowych, odpowiadają 
poszczególne spółdzielnie – to od nich zależy, jak często 
będą to czynić.

tekst: Barbara Englender

BEZPIECZNIEJ 
NA WARSZAWSKIEJ
Na ulicy Warszawskiej powstała nowa nawierzchnia, 
chodnik, zatoka autobusowa, sygnalizacja świetlna, 
a także 4 komplety podświetlenia przejść dla pieszych 
w obrębie skrzyżowania oraz oświetlenie przejścia dla 
pieszych w rejonie ZS nr 2 (rondo). Wszystko dla zwięk-
szenia bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców. Miesz-
kańcy mogą również korzystać ze ścieżki rowerowej.

Koszt zadania wyniósł 1 174 404,00 zł. Wartość dofi-
nansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg: 787 319,00 zł.

tekst i fotografie: Wiktoria Knesz

BŁYSKAWICZNA WYMIANA
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WOKÓŁ „RYBY” BĘDZIE ZIELONO
Dużo zieleni, woda i przestrzeń do rekreacji – mieszkańcy 
Osiedla Morcinka wypowiedzieli się w sprawie placu.

But, ryba, hebel, murek... Rzeźba na placu 
przy ulicy Katowickiej nazywana jest na 
różne sposoby. Teren wokół niej już nie-
długo zmieni się w prawdziwie przyjazną 
przestrzeń, w której mieszkańcy będą mo-
gli spotykać się i relaksować.

Na spotkaniu z prezydent miasta Anną Het-
man, urzędnikami i przedstawicielami władz 
osiedla, rozmawiano o dalszych losach pla-
cu: o tym, czy zachować kiosk, w którym 
niegdyś znajdowała się kwiaciarnia, co da-
lej z rzeźbą, a przede wszystkim – jakie są 
oczekiwania wobec tego terenu. – Bardzo się 
cieszę, że udało nam się porozmawiać z Pań-
stwem o zagospodarowaniu placu. Przyjazna 
przestrzeń, która tu powstanie, będzie służyć 
przede wszystkim Wam, więc to do Was należy 
decyzja, co konkretnie się tutaj znajdzie – mó-
wiła prezydent Anna Hetman.

Mieszkańcy, którzy przyszli na konsultacje, 
proponowali, by charakterystyczny kształt 
rzeźby pojawił się również na nowym pla-
cu. Mimo wielu nazw, które funkcjonują 
wśród jastrzębian, rzeźba przedstawia 
hebel – narzędzie pracy górniczej. Zapro-
jektowała go Janina Nowakowska. Kształt 
ten dla wielu stał się już symbolem osie-
dla i – w takiej czy innej formie – na placu 
się pojawi. W zależności od tego, w jakim 
stanie okaże się być zachowana rzeźba, 
projektanci będą starali się użyć jak naj-
większą ilość oryginalnego materiału. Na 
placu pojawią się również kaskady wodne, 

przestrzeń do odpoczynku i dużo zieleni 
– zostaną tu wykonane dodatkowe, es-
tetyczne nasadzenia. Wiemy już na pew-
no, że ilość zieleni nie będzie mniejsza niż 
obecnie (zajmie ona minimum 80% terenu). 
– Ogromnie się ucieszyłem, kiedy okazało 
się, że rewitalizacja tego placu będzie jednym 
z zadań w strategii rozwoju miasta. Już nie-
długo będzie można tu odpocząć, miło spędzić 

czas – podkreślał Grzegorz Mosoń – prze-
wodniczący zarządu osiedla.

Plac przy ulicy Katowickiej powstanie w ra-
mach projektu „Budujemy przyjazne prze-
strzenie”, a jego realizacja rozpocznie się 
w przyszłym roku. W ramach prowadzo-
nych prac uporządkowane zostaną również 
miejsca parkingowe w pobliżu placu.

tekst i fotografie: Barbara Englender
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ZIELONE PRZEDSZKOLA
Ogrody rozkwitają pod czujnym okiem dzieci. Odwiedziliśmy dwa 
przedszkola biorące udział w akcji „Zielone przedszkole – uczymy 
dzieci ekologii od podstaw”.
Przedszkole nr 6 przy ulicy Wielkopolskiej w Jastrzębiu-Zdroju to praw-
dziwie „zielona” placówka. Na terenie podwórka znajduje się pokaźnych 
rozmiarów ogród, a w nim znajdziemy m.in. drewniane skrzynie zago-
spodarowane jako podwyższone rabaty warzywno-ziołowe, sadzonki 
krzewów oraz kompostownik. Na twarzach dzieci zapytanych o ogród, od 
razu zagościł uśmiech. Maluchy chętnie dbają o sadzonki. Podlewają je 
i mają wiedzę, do czego służą ogrodowe narzędzia oraz potrafią korzystać 
z kompostownika. Dojrzałe owoce są zbierane przez małych ogrodników, 
a najwyżej cenią sobie poziomki. Miejsce posadzenia roślin, oprócz funkcji 
użytkowej, służy także za strefę relaksu i spokoju. Sprzyja odprężeniu 
wśród śpiewu ptaków, a jeśli dopisze szczęście, zaobserwować tu można 
tuptające jeże lub zwinne wiewiórki.

Przedszkole nr 10 przy ulicy Edukacyjnej postawiło na kwiaty miododajne. 
Posadzone zostały, jakżeby inaczej, przez najmłodszych jastrzębian. Teraz 
są oni świadkiem tego, jak z drobnych nasion pączkują dorodne kwiaty. Mali 
floryści posiadają wiedzę, jakie kwiaty zostały posadzone i skąd bierze się 
miód. Rola pszczół w tym procesie także jest im znana.

Przedszkola otrzymały łącznie 100 drewnianych donic, 262 sadzonki krze-
wów owocowych, w tym 118 sztuk borówki amerykańskiej, 79 sztuk po-
rzeczki czerwonej, 65 porzeczki czarnej oraz 260 sztuk sadzonek poziomki. 
Teren każdego z przedszkoli został wyposażony w kompostownik.

Edukacja ekologiczna największe korzyści przynosi wśród najmłodszych. 
Dzieci, poprzez pielęgnowanie sadzonek, mogły obserwować poszczególne 
etapy okresu wegetacyjnego roślin, nauczyły się dbania o uprawy i obcowa-
nia z naturą. Już wiedzą, że uprawa roślin to długotrwały, ale także owocny 
i wielce satysfakcjonujący proces. Wpłynęło to także na ich nawyki żywie-
niowe i rozbudzanie wrażliwości ekologicznej.

tekst i fotografie: Paloma Kalev

JAK SPISALI SIĘ 
ÓSMOKLASIŚCI?

Ponad tysiąc jastrzębskich ósmoklasistów przystąpiło do 
pierwszego poważnego egzaminu w ich życiu. W maju bie-
żącego roku musieli zmierzyć się z testami z języka polskie-
go, matematyki i języków obcych.

Wiemy już, jakie były średnie wyniki w poszczególnych 
szkołach.

Język polski najlepiej napisali absolwenci szkoły podstawo-
wej nr 15 i 17 (uzyskując średnio 69% maksymalnej moż-
liwej liczby punktów). 60-procentowy wynik przekroczyli 
też uczniowie SP 20 (średnio 66%) i zespołu szkolno-przed-
szkolnego nr 1.

Nieco gorzej wypadła matematyka. Tu najwyższe wyniki 
odnotowali uczniowie ze szkoły podstawowej nr 12 i 20 
(po 62%) i ZSP 1 (61%).

Najwięcej powodów do zadowolenia mają natomiast angli-
ści. Ten język obcy młodzi jastrzębianie wybierali najczęściej 
i to z niego wyniki były statystycznie najwyższe. Średni wy-
nik na poziomie aż 75% uzyskali uczniowie SP 12 i SP 15. 
69% natomiast – uczniowie SP 6 i SP 20.

tekst: Barbara Englender

JAK W JASTRZĘBIU-
ZDROJU WYPADŁY 
MATURY?

Znamy już wyniki tegorocznych matur. Zdało ją 82% jastrzębskich ma-
turzystów – jest to wynik przewyższający średnią krajową (78,2%). 
W naszym mieście w tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpiło 
ponad 600 maturzystów.

Najwyższą zdawalność, bo 95-procentową, odnotowało IV Liceum 
Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 6. Tuż za nim, bo z 94-procento-
wym wynikiem, uplasowało się Technikum nr 4, znajdujące się w tym 
samym zespole szkół. W placówkach tych do egzaminu dojrzałości 
przystąpiło odpowiednio 39 i 128 uczniów. Trzecie miejsce na podium 
zajęło II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 – tam zdawal-
ność matur wyniosła 91% (do egzaminu przystąpiło 46 osób).

Pierwszym przedmiotem, z jakim przyszło się zmierzyć jastrzębskim 
maturzystom, był język polski. Wśród tematów wypracowań matural-
nych pojawiła się interpretacja „Pana Tadeusza” oraz „Nocy i dni” Marii 
Dąbrowskiej. Po egzaminie maturalnym z języka ojczystego, absol-
wentów szkół średnich czekał jeszcze egzamin z matematyki, języka 
obcego i wybranego przedmiotu. Aby zdać maturę, należało uzyskać 
30% punktów możliwych do osiągnięcia.

tekst: Barbara Englender
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BĘDZIEMY MIEĆ 
INDUSTRIADĘ. 
PO RAZ PIERWSZY!

Łaźnia Moszczenica została 
„obiektem zaprzyjaźnionym” 
Industriady 2022.
Industriada to najbardziej prestiżowa i największa impreza pro-
mująca postindustrialne dziedzictwo w Polsce. Organizować ją 
mogą jedynie obiekty znajdujące się na Szlaku Zabytków Tech-
niki lub posiadające status „obiektu zaprzyjaźnionego” – a żeby 
tak się stało, należy wygrać konkurs ogłoszony przez Muzeum 
Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W tym roku wyłoniono w nim 
zaledwie 7 obiektów, które mogą się poszczycić tytułem „zaprzy-
jaźnionych” – najsilniej zaangażowanych w organizację i promo-
cję festiwalu. O ten status starała się Łaźnia Moszczenica, któ-
rej projekt znalazł uznanie jury i został wybrany do tej elitarnej 
siódemki. – Udało nam się wygrać ten konkurs tylko dlatego, że 
zaproponowaliśmy naprawdę bogaty i niekonwencjonalny program. 
Nie będę na razie zdradzała szczegółów, ale na pewno będzie on 
pełen pozytywnych zaskoczeń – zapowiada dyrektorka Instytutu 
Dziedzictwa i Dialogu Łaźnia Moszczenica, Izabela Grela.

Organizacja Industriady to pierwszy krok do wpisania Łaźni 
Moszczenica na Szlak Zabytków Techniki. Można się o to starać 
w przypadku obiektów, które dwukrotnie organizowały Industriadę.

tekst: Barbara Englender

OFERUJESZ LOKALNE 
PRODUKTY? ZGŁOŚ SIĘ!

PRZEMYSŁ 4.0 
RAZEM Z MŁODYMI
Wspólne projekty związane 
z rozwojem przemysłu 
nowych technologii 
omawiano na spotkaniu 
władz miasta z młodzieżą 
i przedsiębiorcami.
Młodzież z ZS nr 6 i jastrzębscy przedsiębiorcy dzia-
łający w sektorze nowoczesnych technologii, au-
tomatyki i cyfryzacji, spotkali się z prezydent Anną 
Hetman i naczelnik wydziału zajmującego się obsłu-
gą inwestorów, by porozmawiać o wspólnych projek-
tach związanych z rozwojem przemysłu 4.0 w naszym 
mieście.

– Chcemy tworzyć projekty i przestrzenie dopasowane 
do potrzeb młodych, bo to oni są przyszłością Jastrzę-
bia-Zdroju. Współpraca z jastrzębskimi przedsiębiorca-
mi, którzy określą swoje potrzeby co do przyszłych pra-
cowników, umożliwi jeszcze lepsze dopasowane profili 
kształcenia i rozwój tematyki szkoleń w ramach centrum 
kompetencyjnego Enter Jastrzębie. Stworzenie sieci ja-
strzębskich aniołów biznesu pomoże młodym w przeku-
waniu swoich pomysłów i projektów w produkty gotowe 
do wdrożenia na rynek – powiedziała Agnieszka Pa-
bich, naczelnik wydziału Strategii, Rozwoju i Obsługi 
Inwestora.

Spotkanie było też okazją do zaproszenia młodych ja-
strzębian do dyskusji o pomysłach na zagospodaro-
wanie części remontowanej Łaźni Moszczenica prze-
znaczonej na szkolenia i rozwój firm oraz startupów.

To tylko pierwsze ze spotkań w ramach tego cyklu. 
Następne zaplanowano na wrzesień.

tekst: Barbara Englender

Z myślą o rodzimych 
przedsiębiorcach 
powstaje lista 
Jastrzębskich 
Produktów Lokalnych.
Na listę może wpisać się każdy, kto:
• wytwarza dany produkt;
• jest autorem lub wdraża dany produkt – 

w przypadku usługi/wydarzenia/imprezy;
• posiada tytuł prawny do obiektu;
oraz mieszka lub działa w Jastrzębiu-Zdroju,

Szczegółowe zasady dokonywania wpisów 
oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na 
naszej stronie www.jastrzebie.pl.
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„TO WYJĄTKOWE WYDARZENIE O ZASIĘGU KRAJOWYM 
I TRANSGRANICZNYM W NASZYM REGIONIE”

Za nami II już edycja Festiwalu Górnej Odry. W pierwszy weekend wakacji mieszkańcy 
razem z przyjezdnymi do miast oplatających KGO celebrowali urodziny marki. W trakcie 
dwóch dni intensywnej zabawy również w naszym mieście uczestnicy imprezy mieli 
okazję skorzystać z wielu atrakcji.

W sobotę chętni mogli oglądać wystawę 
zdjęć w Parku Zdrojowym, zwiedzić bryczką 
pouzdrowiskową dzielnicę oraz podziwiać 
pokaz laserowy, zaś w niedzielę wysłuchać 
koncertów i rozmowy z żeglarzem kapita-
nem Jerzym Radomskim, a także wziąć 
udział w spływie kajakowym rzeką Szot-
kówką połączonym z rajdem rowerowym.

O Krainie Górnej Odry, potencjale tury-
stycznym regionu, jego atrakcjach i planach 
na przyszłość rozmawialiśmy z Adamem 
Wawocznym – Dyrektorem Związku Gmin 
i Powiatów Subregionu Zachodniego Woje-
wództwa Śląskiego oraz Prezesem Zarządu 
Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Marka Krainy Górnej Odry funkcjonuje od 
3 lat, czy mógłby Pan przybliżyć główne 
założenia tej koncepcji?

Kraina Górnej Odry jako najmłodsza mar-
ka turystyczna w województwie śląskim 
pozwala zwrócić uwagę turystów na jesz-
cze często nieodkryty przez nich fragment 
Polski. Osoby przyjeżdzające w okolice Ja-
strzębia-Zdroju, Rybnika, Żor, Wodzisława 
Śląskiego, czy Raciborza są zaskoczone 
nagromadzeniem walorów turystycznych 
na tym obszarze.

Jeżeli chodzi o samą nazwę marki, propo-
zycji było bardzo dużo, takie jak np. „Zielony 
Śląsk”, „Tukej Śląsk”, „Śląska Jedynka” czy 
„Zachodnia Brama Śląska”. Eksperci podkre-
ślali, że marka turystyczna musi się wyróż-
niać i kojarzyć – najlepiej z miejscem geogra-
ficznym. Tak jak, nie szukając daleko, Beskidy 
czy Jura Krakowsko – Częstochowska.

Słowo „kraina” umożliwia różnorodną nar-
rację skupioną nie tylko na samej rzece, 
ale również na tym, co jest w jej okolicy 
np. zamki, pałace, kościoły, zabytki tech-
niki, parki i rezerwaty przyrody, tury-
styka aktywna, jak również dziedzictwo 
niematerialne – czyli tradycje tutejszych 
mieszkańców, gwara śląska oraz śląska 
kuchnia regionalna. Jednocześnie słowo 
kraina brzmi baśniowo, tajemniczo – bo 
tak właśnie jest.

Co przez te 3 lata udało się w jej ramach 
zrealizować?

Myślę, że ostatnie 3 lata były naprawdę 
intensywne, począwszy od samego budo-
wania strategii marki, poprzez realizację 
kilkunastu ważnych projektów, takich jak 
chociażby organizacja Dni Otwartych po 
Krainie Górnej Odry w 2020 roku, które 
miały miejsce m.in. w Parku Zdrojowym. 
Dla rowerzystów powstało oznakowanie 
Pętli Rowerowej „Lasy Rudzkie” – trasy 
o łącznej długości 35,3km, która została 
poprowadzona przez najbardziej malowni-
czą część Parku Krajobrazowego „Cyster-
skie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wiel-
kich”, zaś dla „wodniaków” posadowiono 
pomosty pływające, które ułatwiają wo-
dowanie jednostek. Zrealizowaliśmy rów-
nież już dwie edycje Festiwalu Górnej Odry, 
które wniosły także do Jastrzębia-Zdroju 
niesamowity „wodniacki” klimat. To jedynie 
kilka zadań, które w ostatnim czasie zreali-
zowaliśmy, ale mogę stwierdzić śmiało, że 
już w tej chwili widzimy efekty w postaci 
turystów czy też blogerów, którzy zaczęli 

odkrywać, do niedawna tajemniczą, Krainę 
Górnej Odry.

Jak Pan ocenia potencjał turystyczny regionu?

Uważam, że kraina ma ogromny potencjał 
turystyczny, a składa się na to m.in.: zacho-
wane dziedzictwo kulturowe i naturalne, 
którym turysta odwiedzający Krainę z pew-
nością pozytywnie się zaskoczy. Dzięki bo-
gatej ofercie, mimo że główne działania 
marki skierowane są na turystykę aktywną 
(kajakową, rowerową), inni odbiorcy nie są 
wykluczeni. Wśród takich gałęzi turystyki, 
należy wymienić turystykę industrialną, 
kulturową, przyrodniczą czy sakralną. Po-
jawia się również coraz więcej płaszczyzn 
i produktów umożliwiających spełnianie się 
turystów niszowych, m.in.: fanów carava-
ningu czy desek SUP.

Jakie są flagowe atrakcje regionu?

Przyznam, że to bardzo trudne pytanie, 
mógłbym wymieniać ich wiele. Obok Rud 
Raciborskich, które naturalnie „ściągają” 
tysiące turystów do Opactwa Cystersów 
w Rudach, przypałacowego parku oraz na 
Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej, są 
jeszcze w Krainie Górnej Odry takie atrakcje, 
jak uwielbiany przez rowerzystów polskich 
i czeskich „Żelazny Szlak Rowerowy”, indu-
strialna perła – Zabytkowa Kopalnia Ignacy 
w Rybniku, Park Zdrojowy w Jastrzębiu-
-Zdroju, w którym pozostaje żywa pamięć 
o uzdrowiskowej historii miasta, graniczne 
Meandry Odry z wieżą widokową i pobli-
skimi Ruinami Zamku w Tworkowie, zaś 
dla miłośników historii i dobrego smaku, 

Adam Wawoczny 
fot. archiwum własne
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np. Zamek Piastowski z sąsiadującym Bro-
warem Zamkowym Racibórz i Bulwarami 
Nadodrzańskimi. To tylko niektóre z naszych 
atrakcji, ale każde z tych miejsc jest na swój 
sposób wyjątkowe i co bardzo ważne – bli-
sko nas! To sprawia, że nawet przy założe-
niu naprawdę niskiego budżetu możemy 
choć na chwilę oderwać się od codzienności.

Czy są już jakieś plany na przyszłość 
związane z festiwalem?

Po zakończeniu II edycji możemy śmiało 
powiedzieć, że festiwal stał się marką samą 
w sobie. Festiwal Górnej Odry jest świętem, 
które odbywa się raz w roku, w pierwszy 
weekend wakacji. To wyjątkowe wydarze-
nie o zasięgu krajowym i transgranicznym 
w naszym regionie. I edycja miała miejsce 
w zeszłym roku, gromadząc przy tym ponad 
72 tys. uczestników, zaś pierwsze statystyki 
dot. tegorocznej edycji mówią, że ten niesa-
mowity wynik został przebity i zanotowali-
śmy łącznie 123 tys. wizyt we wszystkich 
lokalizacjach wydarzenia. Jeżeli chodzi o pla-
ny na przyszłość, to na pewno chcielibyśmy 
dotrzeć jeszcze dalej – chcemy zachęcić do 
udziału w festiwalu turystów z całego kraju, 
którzy nie odkryli jeszcze Krainy Górnej Odry.

Turystyka dla aktywnych, co polecałby 
Pan zwiedzić w regionie?

Turyści aktywni z pewnością nie nudzą się 
w Krainie Górnej Odry, znajdą u nas dobrze 
przygotowaną infrastrukturę rowerową, 
składającą się z setek kilometrów ścieżek 
i dróg rowerowych. Mamy też dwa dosko-
nałe produkty turystyczne – Żelazny Szlak 

Rowerowy i Pętlę Rowerową „Lasy Rudz-
kie”. Dodatkowym atutem naszych tras jest 
fakt, że wiele z nich łączy nas z Czechami, 
które również mają bardzo dużo do za-
oferowania turystom. Dobrze działa u nas 
również turystyka wodna, a szczególnie 
kajakowa, która zwłaszcza w weekendy 
przyciąga setki mieszkańców i turystów. 
Jest to przede wszystkim rzeka Odra – 
spływy Granicznymi Meandrami Odry, 
rzeka Ruda – spływy do Rud Raciborskich 
i odkrycie 2022 roku, Wasza rzeka Szot-
kówka – dzika, malownicza krajobrazowo, 
meandrująca i przede wszystkim idealna 
dla początkujących kajakarzy! Spływ kaja-
kowy Szotkówką brzmi jak idealny pomysł 
na weekend – serdecznie zachęcam.

Niebawem turyści będą mogli korzystać 
z rowerowych stacji naprawczych, które zo-
staną wykonane w ramach zadania „Rowe-
rowa Pierwsza Pomoc – plenerowe stacje 
naprawcze w każdej gminie Subregionu Za-
chodniego”, wiat rekreacyjno-wypoczynko-
wych zlokalizowanych przy szlakach rowe-
rowych, czy też meleksów, które w ramach 
zadania „Lato bez barier w Krainie Górnej 
Odry” będą ułatwiały turystom z niepełno-
sprawnościami, osobom starszym i kobie-
tom w zaawansowanej ciąży podróżowanie 
po Parku Krajobrazowym „Pocysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”.

Czy zauważył Pan, że turystyka po pande-
mii się zmieniła?

Uważam, że turystyka bardzo się zmieniła. 
Można zauważyć, że ten ruch turystyczny 
mimo wszystko się odradza po pandemii. 

Oczywiście trochę nie pomaga temu droży-
zna, ale ludzie wybierają miejsca i atrakcje, 
które są mniej kosztowne i odległe. Myślę, 
że nawet my w regionie mamy bardzo wie-
le do zaproponowania i przede wszystkim 
na każdą kieszeń!

Myślę, że w tym miejscu warto wspomnieć 
o akcji „Promocyjne Lato w Krainie Górnej 
Odry”, która ma na celu pobudzenie ruchu 
turystycznego w naszym regionie. Za-
sady są bardzo proste: wystarczy zebrać 
trzy pieczątki w książeczce turysty (którą 
można pobrać na stronie www.krainagor-
nejodry.travel lub zabrać z Punktu Informa-
cji Turystycznej) i wybrać jedną z 6 nagród:
1. Degustacja kuchni regionalnej w Restau-

racji Cysterska w Rudach
2. Atrakcyjny gadżet – wodoodporna ap-

teczka turystyczna
3. Spływ kajakowy rzeką Odrą
4. Spływ kajakowy rzeką Rudą
5. Przejazd Zabytkową Kolejką Wąskotoro-

wą w Rudach dla maks. 4 osób
6. Zwiedzanie Zamku Piastowskiego dla 

maks. 6 osób
rozmawiała Wiktoria Knesz
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WAKACJE 
W MIEŚCIE

Sprawdź, jakie atrakcje 
czekają cię w sierpniu.

MIEJSKI 
OŚRODEK 
KULTURY

Wakacje na dużym ekranie – Kino Centrum
(bilety w cenie 10 zł)
• 3.08.2022, 11.00 – Mała Wielka Stopa 2
• 5.08.2022, 11.00 – Kacper i Emma szukają skarbu
• 10.08.2022, 11.00 – W 80 dni dookoła świata
• 12.08.2022, 11.00 – Lilianna Pędziwiatr
• 17.08.2022, 11.00 – Wilk na 100%
• 19.08.2022, 11.00 – Ups 2! Bunt na Arce
• 24.08.2022, 11.00 – Pszczółka Maja. Mały Wielki Skarb
• 26.08.2022, 11.00 – Za duży na bajki

Park Zdrojowy, ul. Witczaka 5
• 7.08.2022, 17.00 – Jastrzębskie Lato Muzyczne ALLDĘTE
• 5.08.2022, 15.30 – Rodzinne zabawy przy muzyce pod chmurką
• 14.08.2022, 17.00 – Jastrzębskie Lato Muzyczne ARTES ENSEMBLE – „Muzycz-

ne podróże dookoła świata”
• 19.08.2022, 15.30 – Rodzinne zabawy przy muzyce pod chmurką
• 21.08.2022, 17.00 – Jastrzębskie Lato Muzyczne THE ART „Nad dachami 

Paryża”
• 28.08.2022, 16.00 – XXV Sierpniowa Promenada Trzeźwości
W programie: prezentacja klubów trzeźwości, animacje i warsztaty dla dzieci, 
pokaz baniek mydlanych, malowanie twarzy, dmuchany plac zabaw, koncert Jacek 
Dewódzki Band i recital Artura Barcisia.

Wakacyjne koncerty muzyki polskiej
• 4.08.2022, 17.00 – Koncert na fortepian i skrzypce w wykonaniu Tomasza Pali 

i Krzysztofa Czecha – OWN
• 11.08.2022, 17.00 – Koncert na fortepian i skrzypce w wykonaniu Tomasza Pali 

i Krzysztofa Czecha – Sołectwo Szeroka – wiata przy OSP
• 18.08.2022, 17.00 – Koncert na fortepian i skrzypce w wykonaniu Tomasza Pali 

i Krzysztofa Czecha – Sołectwo Moszczenica – wiata przy OSP
• 25.08.2022, 17.00 – Koncert na fortepian i skrzypce w wykonaniu Tomasza Pali 

i Krzysztofa Czecha – Sołectwo Bzie – plac przy OSP

Ale Cyrk 2
• 2.08.2022, 16.00 – Letnie pokazy i warsztaty iluzji oraz animacje dla dzieci – 

Park Zdrojowy
• 9.08.2022, 16.00 – Letnie pokazy i warsztaty iluzji oraz animacje dla dzieci – 

Sołectwo Ruptawa – Wiata przy Domu Sołeckim
• 23.08.2022, 16.00 – Letnie pokazy i warsztaty iluzji oraz animacje dla dzieci – 

Sołectwo Borynia – Plac przy Domu Sołeckim
• 30.08.2022, 16.00 – Letnie pokazy i warsztaty iluzji oraz animacje dla dzieci – 

Jar Południowy

Galeria Sztuki Epicentrum
Miejski Ośrodek Kultury al. Piłsudskiego 27
tel. 324731012, e-mail: instruktorzy@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 18.00
Wystawa prac uczestników ,,Studium Rysunku i Grafiki”.

Klub „KAKTUS” ul. Katowicka 24
tel. 324712353, e-mail: klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
• 1.08.2022, 11.00 – „Gazetowisko” – zabawy rekreacyjno-sportowe
• 3.08.2022, 11.00 – „Słoń w składzie porcelany” – zajęcia integracyjne dla dzieci
• 8.08.2022, 11.00 – „Każdy musi się wyszaleć” – zajęcia rekreacyjno-sportowe
• 10.08.2022, 11.00 – „Magiczne obrazy” – zajęcia plastyczne
• 12.08.2022, 11.00 – „Na szkle malowane” – zajęcia plastyczne dla dzieci
• 17.08.2022, 11.00 – „Gierki słowne” – kalambury dla dzieci
• 22.08.2022, 11.00 – „Patyczaki” – zajęcia plastyczne
• 24.08.2022, 7.00 – Wycieczka do Oceanarium we Wrocławiu 

Cena: dorośli 120 zł, dzieci 110 zł, dzieci do 3 r.ż. i osoby pow. 75 lat – 80 zł. 
Informacje i zapisy w klubie „Kaktus”

• 26.08.2022, 11.00 – „Kreatywnie w gipsie” – zajęcia plastyczne
• 29.08.2022, 11.00 – „Gorące pytajki” – gry planszowe dla dzieci
Zajęcia stałe:
• Nauka gry na keyboardzie: 24, 25, 29, 30, 31.08.2022, godz. 10.00 – zapisy 

w klubie
• Zajęcia w modelarni, ul. Krakowska 1: 29, 31.08.2022, godz. 10.00

Klub „Metronom” ul. Opolska paw. 722
tel. 324711765, e-mail: klub.metronom@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek godz. 11.00 – 19.00
zajęcia dla dzieci:
• I grupa w godz. 12.30 – 14.30
• II grupa w godz. 15.00 – 17.00

Świetlica „ASTRA” os. 1000-lecia 15
tel. 324764497 e-mail: swietlica.astra@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
zajęcia dla dzieci:
• I grupa w godz. 8.30 – 10.30,
• II grupa w godz. 11.00 – 13.00
• III grupa w godz. 13.30 – 15.30

Świetlica „ISKIERKA” ul. Ruchu Oporu 2
tel. 507530473, e-mail: swietlica.iskierka@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
zajęcia dla dzieci:
• I grupa w godz. 8.30 – 10.30,
• II grupa w godz. 11.00 – 13.00,
• III grupa w godz. 13.30 – 15.30

Świetlica „KANON” ul. Zielona 17
tel. 507530445, e-mail: swietlica.kanon@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
zajęcia dla dzieci:
• I grupa w godz. 8.30 – 10.30,
• II grupa w godz. 11.00 – 13.00,
• III grupa w godz. 13.30 – 15.30

Świetlica „NASTOLATEK” ul. Turystyczna 43
tel. 513831429, e-mail: swietlica.nastolatek@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
zajęcia dla dzieci:
• I grupa w godz. 8.30 – 10.30,
• II grupa w godz. 11.00 – 13.00,
• III grupa w godz. 13.30 – 15.30

Świetlica „SKARBNIK” ul. Wielkopolska 65
tel. 507530428, e-mail: swietlica.skarbnik@mok.jastrzebie.pl
poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00
zajęcia dla dzieci: I grupa w godz. 8.30 – 10.30,
• II grupa w godz. 11.00 – 13.00,
• III grupa w godz. 13.30 – 15.30

Uwaga!
Na warsztaty oraz zajęcia w placówkach obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona!
Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury.

mok.jastrzebie.pl
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MIEJSKA 
BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA

MIEJSKI OŚRODEK 
SPORTU I REKREACJI

Lato z MOSiR-em 2022
Extreme City – warsztaty i zajęcia na Skateparku i Pumptracku dla dzieci 
i młodzieży
Skate Park ul. Turystyczna
1, 8, 22, 29.08.2022, poniedziałki, 16.00
29.08.2022, 16.00 – Mini Zawody dla uczestników warsztatów

Letnia Akademia Tańca – Klub Sportowego Tańca „MOSiR”
Sala Lustrzana przy Hali Widowiskowo-Sportowej, al. Jana Pawła II 6 – Salka 
treningowa
• 17-25.08.2022 środy/czwartki:
• 16.00-16.45 – dzieci 9–10 lat (rocznik 2013-2012),
• 17.00-17.45 – BACHATA dla dorosłych,
• 18.00-18.45 – kurs tańca dla dorosłych – roztańczenie.
Zajęcia bezpłatne.

Wakacje z karate – Klub Karate Kyokushin w Jastrzębiu-Zdroju
Hala Sportowa „OMEGA”, ul. Harcerska 14A
2-30.08.2022, wtorki/czwartki, 18.15
Zajęcia bezpłatne.

Wakacyjna Przygoda z Lekkoatletyką
Bieżnia lekkoatletyczna ZS nr 1 ul. Graniczna oraz Stadion Miejski ul. Harcerska 
14B
22, 23, 24, 25, 26.08.2022, 10.00.
Zajęcia przeznaczone dla dziewcząt i chłopców do 12 lat (rocznik 2010 i młodsi).
Zajęcia bezpłatne.

Zawody Rowerowe „Złota Szprycha”
Stadion Miejski, ul. Harcerska 14B, 19.08.2022, 16.00
Kategorie:
• do 4 lat – na rowerkach biegowych i innych – na dystansie 100 m
• 5-7 lat (2017 – 2015) – na dystansie 200 m
• 8-9 lat (2014 – 2013) – na dystansie 400 m
• 10-12lat (2012 – 2010) – na dystansie 600 m
Zgłoszenia tel. od 1.08. do 12.08.2022 – tel. 32 47 19 450 w. 24, 32

Eksplozja Kolorów – zakończenie lata
OWN – ul. Kazimierza Wielkiego 2, 26.08.2022, 16.00-20.00

Kryta Pływalnia LAGUNA
ul. Warszawska 11 tel. 32 4752500
Pływalnia ogólnodostępna od 1.08 do 31.08.2022
• poniedziałek – piątek, 6.10-22.00
• soboty – 6.10-14.00
• niedziele, 14.00-22.00
Ceny biletów obowiązują do 31.08.2022:
• na godz. 8.00-20.00 – 5 zł bilet dla dzieci i młodzieży do 19 lat (rocznik 2003 

i młodsi),
• na godz. 6.10-22.00 – 9 zł bilet normalny, 6zł dla studentów.
• Bilet wstępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo – gratis, opiekun osoby 

– 5 zł
• Bilet wstępu dla seniora – 8 zł

Kąpielisko „ZDRÓJ”
ul. Witczaka 6; tel. 32 47 61 030
Czynne codziennie od 10.00 do 20.00
Bilet wstępu całodzienny w godz. 10.00 do 20.00:
• Normalny – 10,00 zł
• Ulgowy – 7,00 zł
• Grupy zorganizowane (min. 15 osób, opiekun grupy – gratis) – 5,00 zł
• Osoby niepełnosprawne + 1 opiekun – bezpłatnie
• Dzieci do lat 3 – bezpłatnie
Bilet wstępu popołudniowy po 15.00
• Normalny – 8,00 zł
• Ulgowy – 5,00 zł
Karnety:
• Karnet normalny (10 wejść + 2 wejścia gratis) – 100,00 zł
• Karnet ulgowy (10 wejść + 2 wejścia gratis) – 70,00 zł
Na terenie obiektu obowiązuje Program „Rodzina 3+” oraz Ogólnopolska Karta 
Seniora

UWAGA !
Dzieci i młodzież prosimy o posiadanie ważnych legitymacji szkolnych (po-
siadanie ważnej legitymacji szkolnej upoważnia do ulgowego korzystania ze 
wszystkich ofert).
Rodzice wyrażający zgodę na udział dziecka w zajęciach zobowiązani są do za-
poznania się z regulaminem Wakacji 2022 (znajdującym się stronie organizatora) 
oraz wypisanie zgody znajdującej się na stronie organizatora niezbędnej na udział 
dziecka w zajęciach podczas wakacji.

mosir.jastrzebie.pl

Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a, tel. 32 471 76 97
Środy, 10.00 – Warsztaty programowania

Czwartki, 11.00:
07.07.2022 – „Cała naprzód ku literackiej przygodzie” – gra literacka 

14.07.2022 – „Zabawy w Bullerbyn” – warsztaty literacko-plastyczne 
21.07.2022 – „Wyprawa do Stumilowego Lasu” – warsztaty literacko-

-plastyczne 
28.07.2022 – „Wakacyjny pamiętnik” – warsztaty literacko-plastyczne 

04.08.2022 – „Herbatka u Alicji w Krainie Czarów” – teatrzyk kamishibai 
11.08.2022 – „Spacer po lesie” – warsztaty literacko-plastyczne 

18.08.2022 – „Elfie Królestwo” – warsztaty literacko-plastyczne 
25.08.2022 – „Przygoda z baśnią” – gra literacka

Filia nr 1, ul. Opolska 1b, tel. 32 470 11 83
• Środy, 11.00: Cykl warsztatów literacko-plastycznych „Literackim kampe-

rem po Polsce”. Zajęcia przygotowane w oparciu o książki Anny Jurczyńskiej 
„Kamperem przez Polskę”.

• Czwartki, 11.00: Spotkania „Bajkowa Jedynka” czyli teatrzyk kamishibai połą-
czony z zajęciami plastycznymi, maxi gra w statki oraz gry planszowe.

Filia nr 2, Masnówka, ul. Witczaka 3a, tel. 32 476 13 61
wtorki, środy*, czwartki, 16.00 
* Warsztaty w ramach projektu LETNIA AKADEMIA KULTURY I TRADYCJI sfinansowanego ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządo-
wego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030

3.08.2022 – Papierkowa robota – warsztaty bibułkarskie 
10.08.2022 – Kolorowe koszyczki – warsztaty rękodzielnicze tworzenia papiero-
wych koszyczków 
17.08.2022 – Papierowa historia – warsztaty czerpania papieru 
24.08.2022 – Kolorowe ptaszki – warsztaty rękodzieła tradycyjnego 
26.08.2022 – Literacka eskapada – wielki finał: Alladyn na ratunek światu – 
przedstawienie teatralne, Gry plenerowe, Maxi kolorowanki, Warsztaty plastycz-
ne, Akcja bookcrossingowa

Filia nr 4, ul. Turystyczna 12, tel. 32 470 64 82
• Środy, 11.00 

„Biblioteczne czary-mary na Osiedlu Barbary” – zabawy i gry planszowe, 
towarzyskie, logiczne oraz zręcznościowe.

• Czwartki, 11.00: 
„Po morzach i oceanach z bohaterami ulubionych książek” – zajęcia o piratach, 
podróżach morskich oraz podwodnych stworach: warsztaty literacko-pla-
styczne, edukacyjno-techniczne, konkursy, quizy, głośne czytanie.

Filia nr 5, ul. Jasna 1a, tel. 32 475 25 51
• Środy, 11.00 : Zgrana Piątka z Barbarą – planszówkowe rozgrywki
• Czwartki, 11.00: Podróż pełna przygód – warsztaty literacko-plastyczne

Filia nr 6, ul. Prof. R. Ranoszka 103, tel. 32 475 25 50
• Środy, 11.00: „Środy z dreszczykiem i humorem” – zajęcia plastyczno-literac-

kie na podstawie książek z serii „Arsene Lupin” Dariusza Rekosza, Izabeli Sko-
rupko „Marcelina i Pamięć Przodków” oraz Joanny Olech „Dynastia Miziołków”

• Czwartki, 11.00: „Czwartki z zagadką” – zajęcia plastyczno-literackie z tek-
stami „Bajeczka matematyczna” oraz książek z serii „Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai” Martina Widmarka

Filia nr 7, ul. Cieszyńska 101, tel. 32 475 26 39
Zajęcia i warsztaty na podstawie serii książek Anny Jurczyńskiej pt. Kamperem przez 
Polskę, podczas których będziemy poznawać najciekawsze miasta i regiony Polski.
Środy, 11.30; Czwartki, 14.30

Filia nr 9, ul. Wodeckiego 2, tel. 32 475 25 52
• Środy, 11.00: „Łamigłówkowy zawrót głowy” – krzyżówki, łamigłówki, rebusy, 

gry planszowe
• Czwartki, 11.00: „Wakacje z Martynką” – zajęcia literacko-plastyczne

Filia nr 10, ul. Reja 6, tel. 32 474 15 62
• Środy, 11.00: „Na tropach kolorów świta” – warsztaty literacko-plastyczne 

w oparciu o książki „Wszystkie kolory świata” oraz „Historia kolorów”
• Czwartki 11.00: „Kolorowe zabawy” – gry i zabawy dla dzieci

Filia nr 14, ul. Wyspiańskiego 10-12-14, tel. 32 473 47 30
• Środy, 11.00: „GrajSówka” – spotkania z grami planszowymi
• Czwartki, 11.00: „Wakacyjne podróże po literaturze” – warsztaty literacko-

-plastyczne

Filia nr 16, ul. Marusarzówny 29, tel. 32 473 34 43
Środy, czwartki, 11.00 – Warsztaty plastyczne, gry i zabawy

biblioteka.jastrzebie.pl
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W WAKACJE TĘTNI TUTAJ ŻYCIE
W upalne dni mieszkańcy znajdują w nich 
wytchnienie i odskocznię od miejskiego 
zgiełku. Są idealnym miejscem do wypo-
czynku wśród kwitnących kwiatów, jak 
również terenem do uprawiania warzyw 
czy owoców. Mowa o Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych. Ich celem jest zaspokajanie 
wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb 
mieszkańców. Z aparatem odwiedziliśmy 
trzy z nich: Ruptawiec, Malwę oraz Gajówkę, 
zamieniliśmy też kilka zdań z działkowcami.

ROD Ruptawiec to około 250 działek. Na 
jednej z nich swoje miejsce do rekreacji 
posiada jastrzębianin, który szczególnie 
zajmuje się ekologią, ma kompostownik, 
oszczędza wodę, a w okresie zimowym do-
karmia ptaki oraz rozwiesza budki lęgowe 
na okolicznych drzewach. Działkę prowadzi 
wspólnie z żoną od 30 lat.

– To nasza oaza spokoju, uprawiamy tutaj 
mnóstwo warzyw i owoców. Odwiedza nas 
sporo ptaków, nawet nie wiedziałem, że ist-
nieje tyle rodzajów dzięciołów. Spędzam tu-
taj całe lato, często przyjeżdżają do nas dzieci 
i wnuki – mówi Aleksander Nocoń.

Jednym z mniejszych ogrodów działkowych 
jest ROD Malwa, liczy 65 działek. Tam swoje 
miejsce mają państwo Szymańscy. Wspólnie 
z sąsiadami cieszą się swoim towarzystwem.

– Wnuki spędziły u nas swoje dzieciństwo. 
Do dzisiaj pamiętam, jak bawiły się w base-
nie. Zorganizowaliśmy sobie takie warunki, 
że możemy spać i gotować. Mąż lubi pracę 
przy przycinkach, dbanie o ogród sprawia mu 
przyjemność. Mamy wspaniałych sąsiadów, 
z którymi tworzymy małą rodzinę – podkre-
śla Maria Szymańska.

ROD Gajówka ma 139 działek. Na jednej 
z nich pracę z wypoczynkiem łączy Cecylia 
Drapik razem z rodziną.

– Pracując, odpoczywam, jestem takim ty-
pem człowieka. Z działki korzysta cała nasza 
rodzina. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, 
że pojawia się u nas rzadko spotykany owad, 
czarna pszczoła. Ostatnio udało mi się uchwy-
cić ją na zdjęciu – mówi działkowiczka.

Rodzinne Ogrody Działkowe dają możliwość 
prowadzenia upraw ogrodniczych, popra-
wiają też standard ekologiczny otoczenia. 
Dzięki wysiłkom działkowców oraz współ-
pracy z miastem jastrzębskie ogrody dział-
kowe ciągle się rozwijają. Poziom naszych 
ROD jest bardzo wysoki, o czym świadczą 
przyznawane nagrody i wyróżnienia.

tekst i fotografie: Wiktoria Knesz
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ARCHITEKCI 
„ZAPROJEKTOWALI SOBIE 
MIEJSCE NA PODIUM”, 
ZDOBYWAJĄC NAGRODĘ SARP

Architekci budynku sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycz-
nej I i II st. im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju czyli Aleksan-
der Bednarski oraz Mariusz Komraus otrzymali prestiżową Nagrodę 
Stowarzyszenia Architektów Polskich. Równorzędne miejsce zajęła 
kładka pieszo-rowerowa w Dobczycach autorstwa Biura Projektów 
Lewicki Łatak. Nagroda SARP działa od 1983 roku. Przyznaje nagrody 
za „realizację obiektu lub zespołu obiektów o znaczących wartościach 
architektonicznych”. Warunek, jaki jest konieczny do spełnienia, aby 
zgłosić się do konkursu jest taki, że obiekt musi się znajdować na tere-
nie Polski i być użytkowany w poprzednim roku kalendarzowym. Jury, 
które składało się z architektów lokalnych oddziałów SARP otrzymało 
61 zgłoszeń. Wybrano 17 realizacji w 7 kategoriach.

– Pragmatyzm i umiar w użyciu środków wyrazu przyniósł pożądany 
efekt redukcji skali, uzasadniony w zastanym krajobrazie. Białe wnętrza 
kontrastują z ciemną salą koncertową, w której klasyczne rozwiązania 
przybrały świeże oblicze, odpowiednie dla muzycznych wydarzeń. Szkoła 
i miasto otrzymały ważną przestrzeń publiczną, z której korzystać będą 
zarówno uczniowie jak i mieszkańcy. Obiekt stanowi właściwy przykład 
inwestycji ze środków publicznych – czytamy w uzasadnieniu jury.

Jest to kolejna nagroda potwierdzająca sukces architektów pro-
jektu rozbudowy szkoły muzycznej. Wcześniej zostali laureatami 
Nagrody Architektonicznej dla Sali koncertowej.

Projekt rozbudowy budynku PSM I i II st. im. prof. Józefa Świdra 
w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowa-
niem terenu został opracowany przez pracownię SLAS architekci, 
a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII 
oś priorytetowa – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury.

tekst: Paloma Kalev

DOBOWY ZA ZŁOTÓWKĘ, 
MIESIĘCZNY ZA 10
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi 
mogą podróżować Kolejami 
Śląskimi z dużą zniżką.
Zarząd Województwa Śląskiego przychylił się do prośby 
Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża i podjął decyzję o wprowadzeniu oferty specjalnej 
na przejazdy pociągami spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.

Ulga dotyczy Honorowych Dawców Krwi odznaczonych 
medalem nadawanym przez Ministra Zdrowia – „Hono-
rowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W ra-
mach oferty wprowadzony został bilet sieciowy imienny 
w cenie 1 zł oraz bilet miesięczny sieciowy imienny w ce-
nie 10 zł. Ceny obowiązują do końca roku. Weryfikacja 
uprawnień odbywać się będzie na podstawie niebieskiej 
legitymacji „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdro-
wia Narodu”.

tekst: Łukasz Parylak, fotografia: Koleje Śląskie

DO KARWINY AUTOBUSEM
Planujesz wyjazd do Czech? 
Skorzystaj z transportu publicznego!
Linia autobusowa funkcjonuje na trasie Karwina – Petrovice – 
Marklowice – Zebrzydowice – Jastrzębie-Zdrój. Transport od-
bywa się busem IVECO First o pojemności 25 miejsc. Na terenie 
miasta zatrzymuje się na przystankach: Podhalańska Cmentarz, 
Podhalańska Rondo Ruptawskie, Dworzec Arki Bożka, al. Pił-
sudskiego – Osiedle Pionierów, Hala Widowiskowo-Sportowa, 
1 Maja Park, Armii Krajowej WORD, Dworzec Zdrój.

Przejazd całej trasy kosztuje 40 Kč. Płatności dokonać można 
w koronach gotówką lub kartą płatniczą.

Z biletów ulgowych korzystać mogą osoby między 6 a 18 rokiem 
życia, uczniowie i studenci w wieku od 18 do 26 lat, osoby po 65. 
roku życia, rodzice dzieci niepełnosprawnych. Bilet ulgowy należy 
zakupić również dla przewożonego psa.

Z bezpłatnych przejazdów korzystać mogą 
dzieci do 6 roku życia oraz opiekunowie osób 
niepełnosprawnych, a także psy asystujące.

Rozkład jazdy i inne informacje znajdziecie 
na stronie www.jastrzebie.pl.

tekst: Paloma Kalev
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GEODEZYJNE E-USŁUGI DOSTĘPNE 
W SERWISIE PORTAL PZGIK
Jastrzębianie otrzymują dostęp do kolejne-
go narzędzia, które poprzez internet upro-
ści załatwianie spraw urzędowych. Portal 
PZGiK umożliwia automatyczną obsługę 
wniosków o wydanie materiałów i zbio-
rów danych powiatowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego oraz wypisów 
i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, 
a także ułatwia wykonywanie wielu innych 
czynności urzędowych związanych z zada-
niami z zakresu geodezji i kartografii.

– Z satysfakcją informuję, że możemy udo-
stępnić mieszkańcom Portal PZGiK. Dzięki 
przyjaznemu interfejsowi użytkownika obsłu-
ga internetowego klienta Wydziału Geodezji 
i Kartografii nie powinna sprawiać problemów. 
Do dyspozycji jest czytelna instrukcja obsługi, 
a niezbędną pomocą służą także pracownicy 
wydziału. Serdecznie zapraszam Państwa do 
aktywnego korzystania z wdrożonych udo-

godnień w tym – po raz pierwszy w naszym 
Urzędzie – możliwości dokonania szybkiej 
płatności elektronicznej za zamówione do-
kumenty – powiedział naczelnik Wydziału 
Geodezji i Kartografii, Jacek Kmita.

W ramach usług publicznych dla obywate-
li użytkownik Portalu PZGiK będzie mógł 
między innymi:
• zamówić elektroniczną lub tradycyjną 

kopię mapy zasadniczej lub mapy ewi-
dencyjnej,

• zamówić elektroniczny lub tradycyj-
ny wypis lub wypis i wyrys z ewidencji 
gruntów,

• zamówić elektroniczne zbiory danych 
egib, BDOT500, gesut,

• złożyć wniosek o koordynację usytu-
owania projektowanych sieci uzbrojenia 
terenu,

• dokonać płatności elektronicznej za za-

mówione dokumenty i dane, obsługiwa-
nej przez Paybynet,

• pobrać dokumenty i dane udostępnione 
w postaci elektronicznej.

Na stronie głównej serwisu znajduje się 
wejście do Internetowego Planu Miasta, 
którego zakres informacyjny i funkcjonal-
ności uzupełniają ofertę usług dystrybucji 
danych przestrzennych, opartych o ak-
tualne dane geodezyjne. Serwis Portal 
PZGiK zapewnia ponadto wyspecjalizo-
waną obsługę użytkowników branżo-
wych w modułach: Portal geodety, Portal 
komornika, Portal rzeczoznawcy i Inter-
netowe narady koordynacyjne.

Portal PZGiK znajduje się pod adresem 
geodezja-jastrzebie.geoportal2.pl.

Projekt „Cyfryzacja i standaryzacja da-
nych powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju 
podstawą rozwoju wysokiej jakości elek-
tronicznych usług publicznych opartych na 
geoinformacji”, o łącznej wartości współ-
finansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Śląskiego na lata 2014–
2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, 
Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych 
usług publicznych (Projekt CSJZ).

Celem projektu jest wzrost poziomu zado-
wolenia obywateli z usług świadczonych 
przez administrację samorządową dzięki 
rozwojowi e-usług publicznych, których 
podstawą są zmodernizowane geodezyjne 
bazy danych prowadzone przez prezyden-
ta miasta na prawach powiatu.

TO BYŁO PRAWDZIWE ŚWIĘTO POLICJI
100 lat temu utworzono Policję Województwa Śląskiego. Z tej okazji 
jastrzębscy policjanci spotkali się na uroczystości w Sali Koncertowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej. Aż 60 funkcjonariuszy, praktycznie 
ze wszystkich korpusów, odebrało akty mianowania na wyższe sta-
nowiska, a 10 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych – specjalne 
wyróżnienia. Wśród gości byli przedstawiciele władz państwowych 
i samorządowych, a także służb mundurowych czy instytucji dzia-
łających na terenie miasta.

– Bezpieczeństwo w naszym mieście to przede wszystkim Wasza za-
sługa – każdego policjanta i każdej policjantki pracujących w Jastrzę-
biu-Zdroju. Z całego serca za to dziękuję i życzę przede wszystkim 
bezpiecznej służby i satysfakcji z wykonywanych działań. Serdecz-
nie gratuluję tym, którzy dziś odebrali akty mianowania na wyższe 
stanowiska i wyróżnienia – mówiła podczas ceremonii prezydent 
Anna Hetman.

Uroczystość uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej.
tekst i fotografia: Barbara Englender
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PODSUMOWANO PARTNERSKĄ 
WSPÓŁPRACĘ MIAST

15 czerwca, w formule online spotkali się 
ze sobą realizatorzy projektów polsko-
-czeskiej współpracy z trzech najwięk-
szych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński 
– Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzo-
wa. Webinarium „Jastrzębie-Zdrój, Karwi-
na, Hawierzów – transgraniczna aktyw-
ność miast polsko-czeskiego pogranicza 
w przeddzień nowej perspektywy Unii Eu-
ropejskiej” zostało zrealizowane w ramach 
projektu „26 lat współpracy miast Jastrzę-
bie-Zdrój, Karwina, Hawierzów”.

Polsko-czeska współpraca transgranicz-
na dzisiaj ma już ponad 27 letnią tradycję. 
W marcu 1995 roku nasze miasta pod-
pisały umowy o wzajemnej współpracy, 
które dały początek owocnej wymianie 
doświadczeń podobnych do siebie poprzez 
charakter i historię miast. Przynależność do 
Euroregionu Śląsk Cieszyński i dostępne 
fundusze unijne znacząco zintensyfikowały 
tę współpracę i nadały jej inny, bo zada-
niowy, charakter. Na przestrzeni lat miasta, 
wraz z podmiotami z ich terenu, zrealizo-
wały ponad sto mikroprojektów oraz dwa-
naście dużych projektów inwestycyjnych 
dofinansowanych z funduszy unijnych dla 
projektów transgranicznych.

Projekt, w ramach którego odbyło się we-
binarium, przygotowywany był na okolicz-
ność jubileuszu 25-lecia podpisania umów 
partnerskich. Niestety pandemia COVID 
zmieniła jego założenia, przesunęła re-
alizację projektu w czasie i nieco zmieniła 
sposób jego realizacji. Ponad trzygodzinne 
webinarium połączyło ze sobą ponad 50 
uczestników z obu stron granicy, którzy 
mieli okazję wymienić się doświadczenia-
mi z realizowanych na przestrzeni tych lat 
wspólnych aktywności.

Podczas spotkania przedstawiono wyniki 
badania ankietowego związanego z do-

tychczasową współpracą, a także możli-
wością realizacji przedsięwzięć w nowej 
perspektywie finansowania 2021-2027. 
O założeniach nowego programu INTER-
REG VI-A Republika-Czeska – Polska mó-
wili dyrektorzy polskiej i czeskiej strony 
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Bogdan Ka-
sperek i Tomas Balcar, którzy dokonali także 
porównania współpracy Jastrzębia-Zdroju, 
Karwiny i Hawierzowa w odniesieniu do 
innych gmin polsko-czeskiego pogranicza.

Poziom współpracy naszych miast został 
wysoko oceniony przez Euroregion Śląsk 
Cieszyński, a model współpracy naszych 
miast oraz wdrażany od wielu lat wspól-
nie wypracowany Program partnerskiej 
współpracy, jest dobrą praktyką kopiowaną 
i wdrażaną w okolicznych gminach.

Webinarium było spotkaniem szerokiego 
grona osób zaangażowanych w aranżo-
wanie współpracy transgranicznej na-
szych miast. Było okazją do wspomnień 
i podsumowań. Ze strony występujących 
padło wiele deklaracji dotyczących woli 
dalszej ich współpracy w nowej perspek-
tywie unijnej 2021 – 2027. To pozwala 
mieć nadzieję, iż następne lata przyniosą 
kolejne ciekawe polsko-czeskie projekty, 
których efekty zauważalne będą w prze-
strzeniach miejskich Jastrzębia-Zdroju, 
Karwiny i Hawierzowa.

Webinarium za pośrednictwem transmi-
sji na FB obejrzało ponad 200 odbiorców. 
Nagranie dostępne jest do odtworzenia 
na profilu Euroregionu Śląsk Cieszyński 
w serwisie społecznościowym Facebo-
ok z datą 15.06.2022 r.

Projekt pn. „26 lat współpracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów” nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002506 dofinan-
sowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG 
V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza do wzięcia udziału 
w wycieczkach i wydarzeniach
Wyjazd nad morze – Jarosławiec:
• 23.07-5.08 – Wczasy z 32 zabiegami 

nad morzem w Jarosławcu z dwoma 
piknikami i innymi atrakcjami, 3 posiłki 
(bufet szwedzki) i dojazdem 3 050 zł

• 3.09-16.09 – Wczasy z 32 zabiegami 
nad morzem w Jarosławcu z dwoma 
piknikami i innymi atrakcjami, 3 posiłki 
(bufet szwedzki) i dojazdem 2 870 zł

11.08 – Wieliczka (z zejściem pieszym) 
Kraków ze zwiedzaniem melexem, koszt 
około 240 zł (bez melexu 163 zł)
20-27.08 – Mazury rejsy po jeziorach, 
zwiedzanie Giżycka, jezioro Sejn, jezioro 
Pisz, pychówki po rzece Krutyni, Rucia-
ne-Nida, Mikołajki, Giżycko-ośrodek nad 
jeziorem – koszt z rejsami i obiadamio-
koło 1470 zł

28-30.09 – Warszawa zamek Wilanów, 
Niepokalanów – koszt około 650 zł21.
09-24.09-Bieszczady, 3 posiłki, rejs, duża 
pętla, i inne atrakcje – koszt około 1000 zł
6-10.10 – Licheń i inne sanktuaria – 
koszt około 320 zł
20-28.12 – Święta w Zakopanem – 
ok. 1400 zł

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 18.00.
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ZNAMY WARTOŚĆ 
FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO
Każde z sołectw ma do 
dyspozycji ponad 68 tys. zł. 
Wkrótce mieszkańcy zdecydują, 
na co przeznaczyć pieniądze.
Każde z jastrzębskich sołectw (Borynia, Bzie, Moszczeni-
ca, Ruptawa-Cisówka, Skrzeczkowice oraz Szeroka) w ra-
mach Funduszu Sołeckiego dysponuje kwotą 68 215,70 
zł. Łącznie daje to 409 294,20 zł.

Co to jest fundusz sołecki?

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. 
Są to pieniądze wyodrębnione w budżecie gminy, o wy-
datkowaniu których decydują bezpośrednio mieszkańcy 
poszczególnych sołectw. Pieniądze zagwarantowane dla 
sołectwa mają służyć poprawie warunków życia miesz-
kańców. Warto pamiętać, że fundusz sołecki jest wyod-
rębniony w budżecie gminy, ale przez cały czas pozostaje 
jego częścią i za jego wykonanie, podobnie jak całego bu-
dżetu gminy odpowiada prezydent miasta.

Na co można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego?

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na 
realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie 
życia mieszkańców danego sołectwa, a także na usuwa-
nie skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy dane-
go sołectwa uznają, że warto np.:
• zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,
• naprawić chodniki,
• zadbać o porządek w sołectwie (np. postawić kosze 

na śmieci),
• posadzić drzewa, krzewy,
• wyremontować wiatę przystankową
to, przykładowo, na ten właśnie cel mogą przeznaczyć 
te pieniądze. To, co dane sołectwo może faktycznie zro-
bić, zależy od wysokości środków finansowych, które są 
w jego dyspozycji. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydu-
ją, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych zadań – 
w tym m.in. poprzez własną pracę (społeczną).

DELEGACJA Z KOSOWA 
W JASTRZĘBIU-ZDROJU

W ramach programu Wymiany Regionów Węglowych Bałka-
nów Zachodnich i Ukrainy rozmawialiśmy o przyszłości gmin 
górniczych i działaniach zbliżających nas do osiągniecia zało-
żeń Europejskiego Zielonego Ładu. Gości, przedstawicieli władz 
rządowych i spółek wydobywczych z Kosowa, interesowały 
przede wszystkim korzyści finansowe dla budżetu gminy pły-
nące z działalności górniczej przedsiębiorstwa wydobywczego 
oraz znaczenie szkód górniczych i zanieczyszczenia terenu dla 
potencjalnych inwestorów.

W trakcie rozmowy dopytywali o działania miasta w zakresie 
ekologii zwracając szczególną uwagę na wysoki poziom zieleni 
w mieście oraz nasze działania dotyczące dotacji na wymianę 
urządzeń grzewczych dla mieszkańców.

Przedstawiliśmy działalność Enter Jastrzębie oraz projektu Ks-
senon2, którego założenia doprecyzowujemy razem z Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wskazaliśmy, że dywersyfikacja 
miejskiej gospodarki w kierunku nowoczesnych technologii oraz 
sektora turystycznego są naszym priorytetem. Wpływ działal-
ności wydobywczej na jakość terenów inwestycyjnym, mimo 
atrakcyjności ceny, infrastruktury i zachęt inwestycyjnych, wy-
musza na nas szukanie alternatyw dla rozwoju gospodarczego 
Jastrzębia-Zdroju.

W trakcie pobytu w Jastrzębiu-Zdroju goście zobaczyli tereny po 
KWK Jas-Mos, Żelazny Szlak Rowerowy, budynek Łaźni Moszcze-
nica oraz Park Zdrojowy.

Wymiana jest realizowana przez Stowarzyszenie Gmin Górni-
czych w Polsce w ramach projektu Komisji Europejskiej Wymiana 
Regionów Węglowych Bałkanów Zachodnich i Ukrainy.

tekst: Agnieszka Pabich, fotografia: Piotr Kędzierski

TYSIĄCE GŁOSÓW W BUDŻECIE OBYWATELSKIM
Jastrzębianie po raz kolejny spisali się na medal. Liczba głosów oddanych 
w budżecie obywatelskim liczona jest w tysiące.
Urna z głosami oddanymi na projekty 
zgłoszone do Jastrzębskiego Budże-
tu Obywatelskiego została już otwarta. 
Ich łączna liczba nie jest jeszcze znana, 
jednak już teraz wiemy, że podobnie jak 
w poprzednim roku budżet obywatelski 
spotkał się z ogromnym zainteresowa-
niem ze strony mieszkańców.

– Bardzo się cieszę, że jastrzębianie tak chęt-
nie uczestniczą w głosowaniach w ramach 
Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. To 
jedno z tych narzędzi, które pozwalają na-
szym mieszkańcom współdecydować o tym, 
jak będzie wyglądało miasto – powiedziała 
prezydent Anna Hetman.

Mieszkańcy mogli zdecydować, na co wy-
dane zostaną łącznie 3 miliony złotych. 
Termin głosowania minął 27 czerwca, 
o godzinie 15.30.

W tej chwili trwa liczenie oraz weryfikacja 
głosów. Wyniki zostaną opublikowane naj-
później do końca lipca.

tekst: Barbara Englender
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SUKCES KGW BZIE
KGW Bzie wzięło udział w półfinale Festi-
walu „Polska od Kuchni” dla województwa 
śląskiego, który odbył się w Jaworznie. 
Festiwal ma na celu promocję oraz wspar-
cie aktywnej działalności Kół Gospodyń 
Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. 
W trakcie wydarzenia odbyły się konkursy 
w następujących kategoriach: Wybory Miss 
Wdzięku, Miss Wdzięku 45+, Konkurs Kuli-
narny, Konkurs Artystyczny oraz kategoria 
„Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opo-
wiedz swoją historię”, jako prezentacja do-
robku koła. W konkurencji Miss Wdzięku 
45+ drugie miejsce zdobyła Daniela Miech 
– Przewodnicząca KGW Bzie. W konkuren-
cji Miss Wdzięku brała udział jeszcze druga 
jastrzębianka Bożena Buchta, która urze-
kła wszystkich swoją wyjątkową stylizacją. 
Konkurs ten wymagał bowiem zaprezento-
wania się w trzech kreacjach: w stroju na-
wiązującym do sukni panny młodej, stroju 
regionalnym oraz wieczorowym.

– Do konkursu podeszłam z przymrużeniem 
oka i dystansem. Prezentując się w nawią-
zaniu do sukni weselnej wykorzystałam ma-
kietę zdjęcia ślubnego sprzed lat, którą dzieci 
sprawiły mi na srebrne gody. Strój regionalny 
jest naszym sztandarowym w kole, więc nie 
wymagało to dodatkowego przygotowywa-
nia. Strój wieczorowy to częściowo elementy 
z naszych tematycznych Babskich Combrów. 
Przy każdym wyjściu na scenę miałyśmy 
okazję pokazać się z wielu stron, co doceniło 

jury. To sukces całego koła, bo razem tworzy-
my drużynę i każda z nas wygrała – podkre-
śla Daniela Miech.

Jury doceniło KGW Bzie także w konkursie 
artystycznym przyznając wyróżnienie za 
prezentację scenki weselnej. Udział w kon-

kursach nie był jedynym zaangażowaniem 
gospodyń podczas festiwalu. Członkinie 
koła przygotowały również stoisko z tra-
dycyjnymi wyrobami kulinarnymi oraz pro-
mujące nasze miasto.

tekst: Wiktoria Knesz 
fotografia: archiwum KGW Bzie

„BY DZIECKO NIE ZOSTAŁO SAMO”. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
W PILOTAŻOWYM PROGRAMIE POMOCY DZIECIOM KRZYWDZONYM.
Zaledwie 15 spośród 167 gmin województwa śląskiego weź-
mie udział w projekcie „Dziecko w Centrum – tworzenie lokal-
nych systemów ochrony dzieci przed krzywdzeniem”. Wśród 
nich znajdzie się Jastrzębie-Zdrój. Stanie się tak za sprawą 
Anny Stasiak i Marzeny Sumary – dwóch pracowników so-
cjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, zakwalifikowanych do 
udziału w programie. Wraz z ekspertami zajmującymi się prze-
ciwdziałaniem przemocy w rodzinie będą brały udział w wy-
pracowywaniu standardów pomocy dzieciom krzywdzonym.

– Zgłosiłyśmy się, bo od lat zajmujemy się przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie. Z projektem zetknęłyśmy się podczas udzia-
łu w jednej z konferencji. Od razu pomyślałyśmy, że to wyzwanie 
właśnie dla nas. Chcemy usystematyzować naszą wiedzę, zy-
skać nowe kompetencje, współtworzyć nowe, lepsze standardy 
w naszym mieście. Tak, by żadne krzywdzone dziecko nie zostało 
ze swym problemem samo – podkreślają pracownicy socjalni 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem głównym projektu jest ochrona dzieci przed krzyw-
dzeniem ze strony osób dorosłych oraz rówieśników po-

przez zwiększenie kompetencji profesjonalistów pra-
cujących z dziećmi. Liderki projektu będą podejmować 
współpracę z władzami i instytucjami lokalnymi we wdra-
żaniu standardów ochrony dzieci przed przemocą – tak, by 
każde dziecko, zgłaszające problem (czy to dotyczący prze-
mocy w rodzinie, czy w szkole) zyskało taką samą opiekę. 
– Dzieci muszą wiedzieć, do kogo mogą zgłosić się w kryzyso-
wych sytuacjach. Dorośli – że nie wolno bagatelizować żadnych 
sygnałów, dotyczących przemocy. Bardzo zależy nam na tym, 
by wszyscy znali dokładnie całą drogę postępowania w takich 
przypadkach. Także dzieci nie mogą być zaskoczone tym, co bę-
dzie się z nimi działo np. z chwilą podjęcia interwencji. Przejrzy-
stość zasad to podstawa zaufania – mówią liderki.

W ramach projektu pracownicy socjalni jastrzębskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej będą brali udział w cyklu warsztatów 
i szkoleń. Mogą również liczyć na pomoc mentorów i super-
wizorów – specjalistów o ogólnopolskiej renomie. Program 
będzie prowadzony pilotażowo w naszym mieście do listo-
pada 2023 roku.

tekst: Barbara Englender
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REGATY NA MEDAL!
Jastrzębianie zdobyli mistrzostwo Polski Osób z Niepełnosprawnościami 
w regatach klasy Sasanka 620. Pierwsze miejsce w XXVIII Mistrzostwach 
Polski Żeglarzy z Niepełnosprawnością zajął zespół w składzie: Marian 
Zakowicz (sternik), Adam Łukasik i Mariusz Laskus.

Jak opowiadają żeglarze, warunki pogo-
dowe były bardzo zróżnicowane – mu-
sieli się zmagać zarówno z bardzo dużym 
wiatrem, jak i całkowitą flautą. A także 
własnymi słabościami. Załogę stanowiły 

wszakże osoby z niepełnosprawnościami. 
– Początkowo warunki były bardzo ciężkie. 
Dodatkowo, w losowaniu trafiły nam się dwa 
najgorsze jachty z całej floty. Zajmowaliśmy 4. 
i 6. miejsce... Później jednak było coraz lepiej 
i całe regaty ukończyliśmy z pierwszym miej-
scem na 20 zespołów. Z drugą załogą wygra-
liśmy aż 10 punktami – opowiada sternik, 
Marian Zakowicz.

Marian Zakowicz do 1990 roku pracował 
w Zakładzie Transportu Kolejowego i Go-
spodarki Kamieniem. W wyniku koszmar-
nego wypadku przy pracy stracił obie nogi. 
– Nie mam nóg i mam uszkodzoną jedną rękę. 
Muszę się przywiązywać do jachtu, ale nie 
wyobrażam sobie życia bez żeglowania. Kiedy 
przez rok chorowałem i nie mogłem pływać, 
nie umiałem sobie miejsca znaleźć. W zeszłym 
roku w styczniu miałem operację, a w czerwcu 
już zdobyłem Wicemistrzostwo Polski, w do-
datku z załogantami, z którymi nigdy wcze-
śniej nie żeglowałem. To było naprawdę duże 
wyzwanie – podkreśla.

Marian Zakowicz to żeglarz z 23-letnim 
doświadczeniem. Ma na swoim koncie ty-
tuły mistrzowskie oraz udział w regatach 
zarówno w kraju, jak i za granicą. – Mój 
kolega, Andrzej Bury, namawiał mnie na że-
glarstwo aż 2 lata. W końcu się zdecydowa-
łem i w 1999 roku na Mistrzostwach Polski 
zajęliśmy 6. miejsce i wtedy pomyślałem, że 

może z tego żeglowania coś u mnie będzie... 
Od 2020 jest to trudniejsze, bo złamałem 
rękę. Nie mogę być już załogantem, musia-
łem sobie sam zorganizować załogę. Pływa 
ze mną Adam Łukasik i Mariusz Laskus. W ze-
szłym roku startowaliśmy razem w Pucharze 
Polski, a teraz w mistrzostwach. Chłopaki 
sprawili się fantastycznie. Adam Łukasik do-
piero w zeszłym roku zrobił patent żeglarza 
i już odnosimy razem takie sukcesy – mówi 
Marian Zakowicz.

Jak podkreśla sportowiec, o ile żeglowa-
nie kojarzy nam się głównie z wypoczyn-
kiem, udział w regatach, wymaga sporego 
wysiłku. – Żeglowanie to najlepszy rodzaj 
rehabilitacji. Ja nie jeżdżę na turnusy rehabili-
tacyjne, bo nie mam na to czasu – muszę że-
glować. To nieustanny ruch i walka z żywio-
łem: raz jest flauta, raz silnie wieje. W każdej 
sytuacji trzeba sobie dać radę. Trzeba umieć 
czytać wodę, szukać wiatru, obserwować 
chmury, szkwały, być tam, gdzie trzeba w da-
nym momencie. Tym się właśnie wygrywa. 
Z biegiem czasu przychodzi to samo – tłu-
maczy Marian Zakowicz.

Zawody w Giżycku to jedne z najstarszych 
mistrzostw krajowych żeglarzy z niepeł-
nosprawnością na świecie. Odbywają się 
metodą przesiadkową na sasankach.

tekst: Barbara Englender

POBIEGNIJ ZE SWOIM PSEM!
Tę imprezę zna każdy miłośnik psów w regionie. 4 września wystartuje 
V Jastrzębski DogTrekking TropDoGrzybka – już rozpoczęły się zapisy. Jako że to 
jubileuszowa edycja, na uczestników czekają dodatkowe niespodzianki.
– Jak zawsze, będziemy biegli przez Las Kyndra. 
Do wyboru będą 2 trasy: 5 i 10 kilometrów. 
W tym roku jednak chcemy ten bieg dodatkowo 
urozmaicić, więc postaramy się dołożyć ele-
mentów rozrywkowych. Oprócz tego, podczas 
DogTrekkingu będzie można odwiedzić stoiska 
naszych sponsorów czy partnerów. To będzie 
świetna okazja, by uzyskać porady behawioral-
ne czy zaopatrzyć się w akcesoria dla psów, na 
przykład właśnie do biegania. Z myślą o uczest-
nikach biegu pojawią się stoiska gastronomicz-
ne. Jak zwykle towarzyszyć nam będą też panie 
z TEB Edukacja, które pokażą zasady pierwszej 
pomocy dla psów, oraz weterynarz – zaprasza 
Rafał Grzybek, organizator biegu.

Limit biegu ustalony został na 150 za-
wodników. Pod jednym „numerkiem star-
towym” może się jednak zarejestrować 
więcej osób, nawet cała rodzina z ukocha-
nym czworonogiem. Jak podkreśla Rafał 
Grzybek, na imprezę przyjeżdżają ludzie 
praktycznie z całej Polski. – Spodziewam się 
gości z całego kraju. Na DogTrekking przyjeż-
dżają goście ze Szczecina, Wrocławia, Opola… 
a także mnóstwo osób z regionu: Katowic, Żor, 
Wodzisławia Śląskiego, i oczywiście, z nasze-
go miasta – dodaje Rafał Grzybek.

Warto pamiętać, że DogTrekking to nie tyl-
ko świetna zabawa, ale też realna pomoc 
dla psiaków z jastrzębskiego schroniska. 

Do zgłoszenia na imprezę należy dołączyć 
dowód wpłaty 25.00 zł na konto Schroni-
ska dla zwierząt w Jastrzębiu Zdroju. – To 
oczywisty wybór. Zawsze wspieram bezdom-
ne zwierzęta, sam mam psa ze schroniska. To 
w Jastrzębiu jest mi szczególnie bliskie, choćby 
dlatego, że pochodzę z tego miasta. Staram 
się je wspierać w każdy możliwy sposób – 
tłumaczy Rafał Grzybek.

Wszystkie szczegóły na stronie Organiza-
tora www.tropDOGrzybka.pl oraz w wyda-
rzeniu na Facebooku.

tekst: Barbara Englender

18                     www.jastrzebie.pl

http://www.tropDOGrzybka.pl


Laura Grzyb stoczyła kolejną zawodową walkę. Podczas gali 
KnockOut Boxing Night 22 pokonała na punkty Martine Vallières-
Bisson. Bilans jastrzębianki to siedem zwycięstw i zero porażek.
Oglądając walkę mogło się wydawać, że nie była trudna.

Sportowo to była bardzo trudna walka. Trudna zawodniczka, 
z podobnym jak moje doświadczeniem w boksie amatorskim, bez 
zawodowej porażki na koncie, w dodatku walcząca z odwrotnej 
pozycji, co zawsze jest problemem dla pięściarzy. Ale wiedziałam, 
że stać mnie na to, żeby wygrać. Wiedziałam, że przepracowa-
łam bardzo dobrze okres przygotowawczy, wiedziałam, że mam 
ogromne wsparcie swoich fanów i kibiców. Wiedziałam, że ta walka 
jest w moim zasięgu.

Jak wyglądają przygotowania do walki z leworęczną rywalką?

Trenuje się zupełnie inaczej niż na co dzień, zupełnie inaczej wy-
gląda technika. Musiałam ściągnąć sparingpartnerów z zagrani-
cy, przepracowałam dużo sparingów zadaniowych, pod tą jedną 
konkretną zawodniczkę. Uczyłam się zupełnie innych rzeczy niż 
zwykle.

Co było Twoim największym atutem w tej walce?

To, co zawsze – praca na nogach i szybkość, moje największe atuty. 
To od samego początku zaszczepił u mnie pierwszy trener – An-
drzej Porębski, jeszcze tutaj w BKS Jastrzębie. Zawsze ciężko nad 
tym pracowaliśmy i dzisiaj się to przekłada na walki, które mogły 
być trudne, a stają się łatwiejsze.

Eksperci prześcigali się w komplementach.

Często spotykam się z komentarzami, że eksperci i kibice nie lu-
bią oglądać boksu kobiet. Po tej walce bardzo dużo osób, które 
do tej pory nigdy tego nie powiedziało, przyznało, że walka była 
fantastyczna, że to była sztuka bokserska. To jest dla mnie większy 
sukces niż samo zwycięstwo.

Mówili, że ta walka nie wyglądała jak boks kobiet.

Cała moja grupa to faceci, jestem jedyną kobietą na sali. Muszę im 
dotrzymywać tempa, pracuję na tym samym czasie (choć walczy-
my w rundzie o minutę krócej), na tych samych obciążeniach, tyle 
samo trwa trening. Trenuję jak chłopaki – Michał Cieślak czy Krzyś 

Głowacki. Jeśli chcę z nimi pracować, muszę to robić jak oni. An-
drzej Liczik, mój trener, też to powtarza – jeżeli chcę być najlepsza, 
muszę trenować z najlepszymi.

Po walce odgrażałaś się z ringu.

Spotykam się z krytyką, bo ludzie uważają, że jestem nazbyt pewna 
siebie, a to nie jest brak skromności tylko wiara we własne moż-
liwości. Jestem na bieżąco z poziomem boksu kobiet, jestem na 
bieżąco z walkami mistrzyń świata i po prostu wiem, że stać mnie 
na zdobycie pasa. Bycie numerem jeden na świecie – to jest mój 
plan, to jest mój cel.

Jesteś na lipcowej karcie miejskiego kalendarza charytatywnego. 
Jak wspominasz to przedsięwzięcie?

Jastrzębie to moje miasto, noszę je w sercu i zawsze myślami do 
niego wracam, choć dużo czasu spędzam poza nim. Dlatego za-
wsze chętnie biorę udział w takich akcjach. Kalendarz pokazuje 
piękno sportu, nasze ciała i prawdziwą siłę sportowców. To świet-
ne zdjęcia. Cała ta akcja była bardzo udana.

rozmawiał Łukasz Parylak, fotografie: Piotr Duszczyk/boxingphotos.pl
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