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Przebudowa skrzyżowania ulic
Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej.

Pisarz stworzy powieść, której fabuła
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RUSZYŁ REMONT
UL. PÓŁNOCNEJ
Zmodernizowany
zostanie cały odcinek
między budynkiem
prokuratury a ulicą
Grodzką.

Drodzy
jastrzębianie,
wkrótce końca dobiegają wakacje, ale nie
oznacza to konieczności rezygnacji ze wspaniałych wydarzeń, które przygotowały dla
nas nasze miejskie jednostki. W chwili gdy
czytacie te słowa, trwają ostatnie przygotowania do pierwszej Industriady w Jastrzębiu-Zdroju. Program imprezy znajdziecie na tylnej okładce naszego czasopisma. Serdecznie
zapraszam do udziału w zabawie!
Nieubłaganie zbliża się rok szkolny – o naborze do szkół ponadpodstawowych przeczytacie na str. 7. Tam też znajdziecie artykuł o Kamilu Dominiku, wyjątkowo zdolnym
chłopcu, który podbija parkiety i wybiera się
na mistrzostwa świata.
Wspominając letni czas zachęcam też do
lektury wywiadu z Grzegorzem Sypniewskim
i Dawidem Witą o ich wspaniałej kajakowej
przygodzie (str. 12-13). Panowie przepłynęli
z Jastrzębia-Zdroju... do Bałtyku.
Z okazji Święta Policji, Komendant Miejski
Policji w Jastrzębiu-Zdroju, nadkom. mgr Tomasz Hynek opowiedział redakcji o swoim
zawodzie i przybliżył misję, która przyświeca
wszystkim funkcjonariuszom (str. 8).
O zaskakująco dobrym poziomie jastrzębskiego czytelnictwa rozmawialiśmy z dwiema
sympatycznymi bibliotekarkami z Miejskiej
Biblioteki Publicznej (str. 14).
Tradycyjnie spieszymy też z informacjami
o remontach i inwestycjach, których w żadnym wydaniu zabraknąć nie może. Właśnie
trwa przebudowa skrzyżowania ulic Młyń-

skiej, Podhalańskiej i Zielonej (str. 3). Wsłuchując się w głos mieszkańców doszliśmy do
wniosku, że nowe rondo będzie realną odpowiedzą na Wasze potrzeby i z pewnością
jest kolejnym krokiem do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Tymczasem to właśnie
bezpieczeństwo komunikacyjne było przedmiotem rankingu, w którym Jastrzębie-Zdrój
zajmuje drugie miejsce w województwie (str.
9). Mam nadzieję, że w kolejnej edycji jeszcze
poprawimy tą pozycję. Kolejną dobrą wiadomością w pokrewnym temacie jest instalacja
automatycznych defibrylatorów przy trasie
Żelaznego Szlaku Rowerowego (str. 5).
Zapraszam również 6 października do Hali
Widowiskowo-Sportowej, gdzie odbędą się
II Subregionalne Targi Biznesu Startupovo
2022. Pamiętajcie również, że możecie zgłaszać kandydatów do Nagrody Gospodarczej
Prezydenta Miasta (str. 6).
Numer kończymy informacjami ze świata jastrzębskiego sportu i doskonałymi wynikami
raportu o ekwiwalencie reklamowym, jaki
wygenerował w minionym sezonie Jastrzębski Węgiel. Powitajmy również w Jastrzębiu-Zdroju nowego trenera Pomarańczowych
– został nim Marcelo Mendez, szkoleniowiec
doskonale znany kibicom siatkówki (str. 19)

Dojazd do posesji jest możliwy
od strony ul. Grodzkiej, jednokierunkowo. Nie będzie możliwości
wjazdu od strony al. Piłsudskiego.
O wszelkich zmianach organizacji
ruchu na bieżąco informujemy na
naszej stronie internetowej.
Zakres prac obejmuje wymianę
asfaltowej nawierzchni o powierzchni 4 650 m2, modernizację chodnika z kostki brukowej,
modernizację nawierzchni ścieżki
rowerowej z asfaltobetonu, ułożenie krawężników. Wymienione
zostanie też oświetlenie uliczne.
Na remontowanym odcinku stanie 15 słupów z oprawami.
Prace potrwają około 4 miesięcy.
Zakończą się na początku grudnia
2022 r.
Przebudowę realizuje firma Eurovia Polska S.A.
Koszt wyniesie maksymalnie
1 711 510,90 zł.
tekst: Barbara Englender
fotografia: Łukasz Parylak

Zapraszam do lektury!

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

JASTRZĄB
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NOWE RONDO
I NOWA MŁYŃSKA

Na skrzyżowaniu ulic Młyńskiej,
Podhalańskiej i Zielonej wybudujemy
bezpieczne rondo. Przebudowa czeka
również ulicę Młyńską.
Na wniosek mieszkańców, przebudowany zostanie 282-metrowy
odcinek ulicy Młyńskiej, z czego 100 metrów tej drogi zyska zupełnie nowy przebieg. To wszystko dzięki skutecznemu pozyskiwaniu
funduszy zewnętrznych.
Inwestycja będzie kosztować prawie 9 milionów złotych, w tym:
435 165,75 zł wynosi wkład własny miasta, a 8 268 149,16 zł pochodzi z dofinansowania w ramach Programu Rządowego Fundusz
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
– Obecny przebieg ulicy Młyńskiej trudno uznać za bezpieczny – to
wąska droga, przebiegająca w gardle jaru. Dodatkowym problemem
jest ograniczona widoczność i ukształtowanie samej drogi, utrudniające włączenie się do ruchu przy wjeździe na Podhalańskiej. Dotychczasowe skrzyżowanie, z przesuniętymi wlotami, nie pozwalało
na swobodny wyjazd zarówno z ulicy Młyńskiej, jak i Zielonej. Wraz
z budową ronda, ten problem zostanie rozwiązany – tłumaczy Jarosław Piechaczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

Ulica Młyńska zyska zatem nowe połączenie z Podhalańską –
przesunięte tak, by zachować bezpieczną geometrię skrzyżowania.
Pociąga to za sobą konieczność wybudowania nowego przepustu
na Gmyrdku. Inwestycja obejmuje przebudowę wszystkich kolidujących sieci, a także kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Tak szeroki zakres prac, w połączeniu z poszerzaniem drogi i koniecznością
doprowadzenia jej parametrów do obowiązujących przepisów, wymusi usunięcie niektórych drzew, kolidujących z inwestycją.
– Ulica Młyńska prowadzi do terenów, gdzie dynamicznie rozwija się
zabudowa jednorodzinna. Powoduje to nieustanny wzrost ruchu samochodowego w tej okolicy. Mieszkańcy już teraz skarżą się na trudności
w poruszaniu się w tym rejonie, a spodziewamy się, że samochodów
będzie tam coraz więcej – dodaje Jarosław Piechaczek.
Roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, który przewiduje zachowanie ciągłości ruchu wzdłuż ul. Podhalańskiej. O zmianach będziemy na
bieżąco informować.
tekst: Barbara Englender

ULICA STODOŁY ZNÓW
DWUKIERUNKOWA

Mieszkańcy ulicy Stodoły doczekali się zmiany organizacji ruchu. Jeszcze przed końcem lipca, na ich prośbę, odcinek między
skrzyżowaniami z ulicami Pszczyńską i Dubielec znów stał się
dostępny w obydwu kierunkach.
Oznacza to również, że na skrzyżowaniu ul. Grodzkiej z Pszczyńską będzie można jechać na wprost.
tekst: Barbara Englender, fotografia: Paloma Kalev

UL. WARSZAWSKA –
KOLEJNY ETAP
Po remoncie w rejonie skrzyżowania
z ulicami Poznańską i Porozumienia
Jastrzębskiego nadszedł czas na
kolejny etap modernizacji.
Od 10 sierpnia droga była zamknięta dla ruchu. Zgodnie z planem, zostanie ponownie otwarta 31 sierpnia.
Modernizacja obejmuje m.in. wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej (ponad 4 tys. m2), ułożenie chodników z kostki brukowej
(ponad 700 m2) oraz położenie asfaltowo-betonowej nawierzchni ścieżek rowerowych (ponad 600 m2). Wartość inwestycji to
ponad 1,1 mln zł.
tekst: Łukasz Parylak, fotografia: Wiktoria Knesz
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BĘDZIE
KRYMINAŁ!

Do naszego miasta zawitał autor
ciepło przyjętych „Dwudziestki”
i „Trzydziestki”. Przyjechał
z rodziną, poszukując inspiracji.
Stworzy powieść, której fabuła
rozegra się w Jastrzębiu-Zdroju.
Tomasz Żak zajmował się dziennikarstwem, a także zarządzał nieruchomościami, obecnie razem z narzeczoną prowadzi firmę. Piszą
o nim „młoda gwiazda polskiego kryminału”. Mężczyzna ma już
kilka publikacji na swoim koncie, a teraz pomysł na książkę, której
akcja potoczy się w Jastrzębiu-Zdroju. Przez kilka miesięcy będzie
odkrywał ciekawe miejsca, rozmawiał z mieszkańcami i napisze
coś, czego jeszcze nie było.
– Na pewno stworzę zagadkę kryminalną, chciałbym, aby akcja działa się w trzech liniach czasowych. W książce postaram się ująć dzieje
przed I wojną światową, czasy PRL-u, gdzie Jastrzębie się dynamicznie
zmieniało oraz współczesne. Wszystko będzie się doskonale zazębiało,

a przed czytelnikiem zostanie odkryta pewna tajemnica. Myślę, że wyjdzie z tego interesujący materiał, sięgający niezwykłej historii miasta
– podkreśla Tomasz Żak, pisarz.
Czy dojdzie do zbrodni? A może pojawi się wątek miłosny? Tego
jeszcze nie wiemy. Bądźcie czujni i śledźcie nasze media, o postępach pracy pisarza będziemy jeszcze informować.
– Cieszę się, że pan Tomasz zawitał u nas. Już pierwsze jego rozmowy
z mieszkańcami napawają optymizmem. Chętnie dzielicie się swoimi
wspomnieniami, a takie materiały są dla autora na wagę złota – powiedziała Anna Hetman, prezydent miasta.
tekst: Wiktoria Knesz, fotografia: Łukasz Parylak

MNIEJ WPŁYWÓW, WIĘCEJ WYDATKÓW

Sytuacja finansowa miasta jest stabilna, ale niezadowalająca.
Według opublikowanego przez Ministerstwo Finansów raportu
o najbogatszych i najbiedniejszych gminach w Polsce, Jastrzębie-Zdrój znajduje się na 586. miejscu spośród 2 477 pozycji.

liona z własnego budżetu do zadań rządowych, zleconych, które powinny być sfinansowane przez państwo. Około 35 milionów dokładamy
do zadań oświatowych subwencjonowanych – dodaje Anna Hetman.

– Sytuacja finansowa miasta jest stabilna, ale niezadowalająca. Nie
jesteśmy miastem bogatym. Dla przykładu, średni dochód gminy na
mieszkańca w kraju wynosi ok. 2 150 zł, a w Jastrzębiu-Zdroju jest
to 1 950,15 zł – komentuje doniesienia prezydent Anna Hetman.

Sytuacji finansowej miasta nie poprawia też rosnąca inflacja.
Wzrost cen materiałów i usług sprawia, że ceny ustalone na
podstawie kosztorysów inwestycji przygotowywanych pół roku
wcześniej nie przystają do obecnych. – Z inwestycji, oczywiście, nie
zamierzamy rezygnować. Chcemy też zachować przynajmniej obecny standard utrzymania miasta – dodaje Anna Hetman. Realizacja
inwestycji opiera się w większości na pozyskanych środkach zewnętrznych. Jastrzębie-Zdrój w 2022 roku planuje zadania inwestycyjne na kwotę 113 101 851,10 zł.

Przy obliczaniu wskaźnika wzięto pod uwagę dochody uzyskiwane
przez gminy. A te są coraz niższe. Nasze miasto uzyskało 20 milionów złotych mniej z podatku PIT niż w roku ubiegłym. To różnica
rzędu 15%. Spadły też wpływy z podatku CIT.
607 milionów złotych – tyle wyniósł budżet Jastrzębia-Zdroju na
2021 rok. Składają się na niego nie tylko wyżej wymienione podatki
PIT i CIT, ale też dochody własne, takie jak opłaty, zawarte ugody,
sprzedaż majątku, najem, dzierżawa czy usługi oraz zewnętrzne
dotacje i subwencje. Tak wyglądał rozkład źródeł dochodu miasta
w 2021 roku:
• 149 114 562 zł subwencje,
• 162 795 588,10 zł dotacje i środki zewnętrzne,
• 210 092 424,34 zł podatki,
• 92 380 179,39 zł pozostałe dochody własne.
W 2022 roku planowane są wydatki w wysokości ponad 620 milionów złotych.
Poza wydatkami na inwestycje i bieżące utrzymanie, miasto jest
zobowiązane realizować wiele zadań rządowych. Ich koszty przewyższają jednak wpływy z subwencji i dotacji. – Dopłacamy 3,5 mi-

4

www.jastrzebie.pl

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

PONAD 11 TYSIĘCY GŁOSÓW W JASTRZĘBSKIM
BUDŻECIE OBYWATELSKIM!
Jastrzębianie w budżecie obywatelskim oddali łącznie 11 006 głosów, w tym 10 024
ważnych oraz 982 nieważnych. Po raz kolejny mieszkańcy pobili rekord. W porównaniu
z rokiem ubiegłym oddano o ponad 1 500
głosów więcej. Frekwencja wyniosła w tym
roku aż 13,81 %. Do realizacji trafi łącznie 31
zadań, w tym jedno ogólnomiejskie.
– Bardzo dziękujemy wszystkim jastrzębianom, nie tylko za oddane głosy, ale za
ogromne zaangażowanie na każdym etapie
procedury Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego: za pomysły, złożone projekty i promocję swoich propozycji wśród mieszkańców –
podsumowała wyniki Barbara Więckowska,
naczelnik Wydziału Dialogu Społecznego.
Okazuje się, że coraz chętniej głosujemy
internetowo. Choć najczęściej wybieraną
formą poparcia projektu jest ta tradycyjna,
za pośrednictwem papierowej karty, rośnie
liczba osób głosujących online. W tym roku
za pośrednictwem platformy konsultacyjnej głos oddało 1 595 jastrzębian (rok temu
zaledwie 618 osób).
– Cieszy mnie tak duże zainteresowanie
mieszkańców budżetem obywatelskim.
Świadczy o tym, że coraz częściej biorą sprawy we własne ręce. Mają świadomość, że ich
głos jest ważny i wspólnie mogą zmieniać
nasze otoczenie, decydować o sprawach
ważnych dla społeczności lokalnych – mówi
prezydent Anna Hetman.
Pod głosowanie poddanych zostało 10
projektów ogólnomiejskich oraz 36 osiedlowych i sołeckich w 10 jednostkach pomocniczych. Na zadanie ogólnomiejskie
głosują mieszkańcy całego miasta, zaś
na osiedlach i sołectwach jedynie tam,
gdzie suma projektów przekroczyła kwoty
przeznaczonej na daną jednostkę.
Wśród zadań ogólnomiejskich najwięcej
głosów uzyskał projekt „Jastrzębscy strażacy ochotnicy razem dla bezpieczeństwa

mieszkańców – zakup pojazdu dla ratowników, psów ratowniczych i potrąconych
zwierząt wraz z zakupem umundurowania
strażackiego niezbędnego do akcji ratowniczo-gaśniczych”. Zebrał on aż 3 113 ważnych głosów mieszkańców. Koszt realizacji
projektu wyniesie 600 tysięcy złotych.
W osiedlach i sołectwach zostaną zrealizowane następujące projekty:
• osiedle Zdrój: „Zdrój bardziej dostępny”
i „Wymiana nawierzchni i krawężników”,
• osiedle 1000-lecia Szeroka: „Wykonanie
– położenie chodnika przy drodze osiedlowej, ok. 35 mb” oraz „Biblioteka pełna
nowości”,
• osiedle Jastrzębie Górne i Dolne: „II etap
budowy rodzinnego placu rekreacyjnego”
oraz „Cykl imprez na Osiedlu Jastrzębie
Górne i Dolne”,
• osiedle Gwarków: „Park Trampolin w Jarze Południowym”,
• osiedle Bogoczowiec: „Likwidacja chodnika przy ul. Bogoczowiec i utwardzenie
terenu”,
• osiedle Barbary: „Kultura dla Barbary”,
• osiedle Arki Bożka: „Zagospodarowanie
skweru wypoczynkowego na Osiedlu
Arki Bożka”,
• osiedle Chrobrego: „Wymiana uszkodzonych i skorodowanych słupów oświetlenia ulicznego”,
• osiedle Morcinka: „Mega zjeżdżalnia na
Morcinku”,
• osiedle Pionierów: „Remont chodników
na Osiedlu Pionierów”,
• osiedle Przyjaźń: „Festyn Jesienny Sportowa Jesień”, „Wesołe rozpoczęcie wakacji”, „Wymiana chodnika”, „Bezpieczny
plac zabaw”,

• osiedle Tuwima: „Remont chodnika ulicy Goździków od Gazowni w stronę ul.
Cieszyńskiej”,
• osiedle Zofiówka: „Przebudowa oświetlenia ulic”,,
• osiedle Złote Łany: „Utworzenie strefy
przystankowej (wiata + stacja naprawy
rowerów)”,
• sołectwo Borynia: „Odtworzenie rowu na
ul. 3 Maja z przebudową przepustów od
nr 91 do 99a”,
• sołectwo Skrzeczkowice: „Remont nawierzchni drogi na ul. Myśliwskiej w Jastrzębiu-Zdroju od ul. Świerklańskiej do
granic miasta (w ramach posiadanych
środków) cd.”,
• sołectwo Szeroka: „Utwardzenie odnogi
drogi ul. Powstańców Śląskich 28-28E”,
„Zakup oraz zabudowa tablic informacyjnych”, „Budowa oświetlenia ul. Ludowa
od nr 7 do wyczerpania środków”, „Zakup
ubrań specjalnych SX 4 GOLD 2 częściowych OPZ oraz rękawic ochronnych”,
• sołectwo Bzie: „Budowa chodnika wzdłuż
ul. Niepodległości w Bziu”,
• sołectwo Ruptawa-Cisówka: „Pomóż,
byśmy mogli pomóc innym – wsparcie
służby strażaków ochotników z OSP
Ruptawa – zakup lekkiego auta i urządzenia gaśniczo-tnącego”,
• sołectwo Moszczenica: „Remont fragmentu nawierzchni ulicy Komuny Paryskiej oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego” – sołectwo Moszczenica.
Pula środków o przeznaczeniu której bezpośrednio decydowali jastrzębianie opiewała na kwotę 3 milionów złotych z czego
na zadanie ogólnomiejskie przeznaczone
jest 600 000,00 tysięcy złotych, a na zadania osiedlowe i sołeckie 2 400 000,00 zł.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk,
Barbara Więckowska

• osiedle Staszica: „Budowa ścieżki spacerowej”,

„IMPULS DLA SERCA”
Przy dwóch wiatach Żelaznego Szlaku
Rowerowego pojawią się defibrylatory.

biu-Zdroju – dojazd od ul. Komuny
Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Wyposażone w alarm i ogrzewanie
kapsuły z urządzeniami AED zostaną zamontowane do metalowych
konstrukcji istniejących przy Żelaznym Szlaku Rowerowym wiat odpoczynkowych:

Oba miejsca strzeżone są kamerami
monitoringu, a ponadto wyposażone są w stacje ładowania rowerów
elektrycznych i stacje naprawcze.

• przy przepuście drogowym pod
ul. Ździebły w Jastrzębiu-Zdroju
– dojazd od ul. Kołłątaja lub ul.
Czyża w Jastrzębiu-Zdroju;
• przy ul. Komuny Paryskiej w Jastrzę-

Na realizację przedsięwzięcia „Impuls
dla serca” zakup sprzętu ratującego
życie na Żelazny Szlak Rowerowy –
Jastrzębie-Zdrój” została przekazana
darowizna ze środków Fundacji JSW.
tekst: Łukasz Parylak
fotografia: archiwum Urzędu Miasta
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STARTUPOVO JUŻ
W PAŹDZIERNIKU!

Targi biznesu, ekobazar,
Konferencja Gospodarcza
oraz spotkania
Stowarzyszenia Gmin
Górniczych – to wszystko
już w październiku
w Jastrzębiu-Zdroju.

6 października w Hali Widowiskowo-Sportowej odbędą się II
Subregionalne Targi Biznesu Startupovo 2022. To jedyne takie
wydarzenie w naszym okręgu zrzeszające mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa z wielu branż, a także firmy nowo powstałe
o wysokim potencjale rozwojowym.
– Zeszłoroczne jastrzębskie targi zostały ciepło przyjęte przez
odbiorców, dlatego też to wyjątkowe wydarzenie branżowe odbędzie się ponownie. Stworzyliśmy tym samym na mapie regionu stałe miejsce kontaktów biznesowych, prezentacji i sprzedaży
produktów lub usług. Podczas targów przedsiębiorcy mają okazję
nawiązać współpracę z kontrahentami, wypromować swój biznes,
wprowadzić swoją firmę na całkiem nową ścieżkę rozwoju i zdobyć nowych klientów. Dlatego warto się dobrze przygotować do
udziału w tym wydarzeniu, tak pod kątem współpracy B2B, jak
i B2C – zachęcają organizatorzy.
Targi to jednak nie tylko okazja do prezentacji posiadanych towarów i usług, ale także szansa na wzięcie udziału w warsztatach prowadzonych przez ekspertów, jak i licznych prezentacjach poszerzających wiedzę i pozwalających na zdobycie
nowych informacji na temat tego, jak rozwijać biznes, aby odnieść sukces w branży.
– W tym roku do targów dołączy także wydarzenie dodatkowe –
Konferencja Gospodarcza oraz spotkania Stowarzyszenia Gmin
Górniczych, zatem dużo rozmawiać będziemy nie tylko o rozwoju
biznesu, ale także transformacji subregionu – tłumaczą organizatorzy wydarzenia.
Dodatkową atrakcją będzie też poza częścią biznesową część
targowa poświęcona lokalnym rzemieślnikom oraz twórcom
handmade’owym z Polski, Czech i Ukrainy – Ekobazar.
tekst: Barbara Englender
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ZGŁOŚ FIRMĘ DO
NAGRODY GOSPODARCZEJ
PREZYDENTA MIASTA
ZA ROK 2022
Po pandemicznej przerwie ponownie chcemy wyróżnić najlepszych jastrzębskich przedsiębiorców.
Jeżeli znacie firmę, która wnosi wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy miasta i tworzy jego
pozytywny wizerunek, zgłoście ją do nas.
Na zgłoszenia czekamy do 16 września.
Nagroda jest przyznawana za całokształt działalności
lub za wybitne osiągnięcia w trzech kategoriach:
1) Firma Roku;
2) Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny;
3) Przemysł Kreatywny i Innowacyjny;
Przyznanie nagrody może nastąpić z inicjatywy Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój lub na wniosek:
1. radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój;
2. organizacji pozarządowej lub innego podmiotu realizującego zadania w zakresie rozwoju gospodarki;
3. członka Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta
Jastrzębie-Zdrój;
4. laureata nagrody z lat poprzednich;
5. grupy minimum 10 mieszkańców miasta, którzy
ukończyli 18 lat;
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój ma prawo przyznania Nagrody Specjalnej, o charakterze uznaniowym, za szczególne działania na rzecz rozwoju
społeczno-gospodarczego Miasta niezależnej od
wskazanych wyżej kategorii.
Nagroda ma charakter honorowy. Nagroda nie ma
charakteru finansowego i rzeczowego, a podmioty/
osoby zgłoszone do niej nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się
na naszej stronie internetowej.

PROJEKT
„ENTER JASTRZĘBIE”
Trwa druga edycja projektu „ENTER Jastrzębie”. Adresowana jest do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju,
w wieku 18-35 lat, zainteresowanych tematyką
rozwoju przedsiębiorczości i nowoczesnego przemysłu. W projekcie uczestnicy biorą udział w cyklu
bezpłatnych szkoleń z tematyki szeroko pojętego
Przemysłu 4.0. Dodatkowo, będą oni mogli skorzystać z doradztwa w tym zakresie. Udział w projekcie jest bezpłatny. Na zakończenie uczestnicy
otrzymają stosowne certyfikaty.
W okresie od sierpnia do września odbędą się szkolenia z następujących tematów:
1. Promocja, marketing i prowadzenie działań
w sieci
2. Fabryka Cyfrowa, Fabryka Innowacji i Inteligentna Produkcja
3. Fabryka przyszłości a zrównoważony rozwój
4. Lider przemysłu 4.0 – warsztaty (praca zespołowa na kluczowych kompetencjach Lidera)
W czasie trwania projektu będzie realizowany konkurs
na najlepszy biznesplan. Do wygrania bon o wartości
500 zł. Wyniki konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi
6 października podczas naszych II Targów Przedsiębiorczości STARTUPOVO 2022 w Jastrzębiu-Zdroju.
Konkurs przeznaczony jest dla uczestników szkoleń
w ramach tegorocznej edycji „ENTER Jastrzębie”.
Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój.

CORAZ WIĘCEJ
KANDYDATÓW DO
JASTRZĘBSKICH SZKÓŁ

Do szkół ponadpodstawowych
na rok szkolny 2022/2023
aplikowały 1 862 osoby.

Zakończył się proces rekrutacji do jastrzębskich szkół ponadpodstawowych. Wyniki zostały opublikowane. Już teraz wiemy, że chętnych nie
brakowało. Na rok szkolny 2022/2023 aplikowały 1 862 osoby, absolwenci szkół podstawowych, nie tylko z naszego miasta. Rok wcześniej
było ich 1 236. Więcej będzie również klas. Zaplanowano uruchomienie
57 oddziałów (rok temu 43).
– Prezydent Anna Hetman po uwzględnieniu możliwości lokalowych i kadrowych szkół zdecydowała o zwiększeniu ilości planowanych oddziałów
o 6 (dodatkowe oddziały powstały w Zespole Szkół nr 2, I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi, III Liceum Ogólnokształcącym,
Zespole Szkół nr 5, Zespole Szkół Zawodowych) – komentuje Monika
Dudacy, zastępca naczelnika w Wydziale Edukacji.
Choć nie otwarto nowych kierunków i profili, znaleźli się chętni na takie,
które dość długo nie cieszyły się popularnością. Mowa między innymi
o oddziałach technik pojazdów samochodowych i technik transportu
kolejowego w Zespole Szkół Techniczno-Branżowych (wcześniej Zespół Szkół Zawodowych).
tekst: Barbara Englender

Informacja nadesłana: EBI Association

„TRZEBA WEJŚĆ W COŚ NA 100%,
ABY PRZEKONAĆ SIĘ JAK DOBRZE SMAKUJE”
Choć ma zaledwie 11 lat, już od 7 trenuje taniec. Kamil Dominik został Mistrzem Polski w dyscyplinie Modern & Contemporary Dance.
Dzięki zwycięstwu podczas Mistrzostw Polski w Janowie Podlaskiem młody jastrzębianin zakwalifikował się do Mistrzostw Europy i Świata. We wrześniu będzie reprezentował miasto i Polskę
w Macedonii, a w grudniu w Egipcie.
Można śmiało powiedzieć, że Kamil tańczy od urodzenia. – Jeszcze
w łóżeczku niemowlęcym podrygiwał do muzyki, której w jego domu
było dużo. Tata Kamila był DJ-em, więc muzyka grała w domu całe

dnie, a Kamil się do niej „kiwał” – opowiada mama chłopca. Na zajęcia taneczne zaczął uczęszczać w wieku 4 lat, jednak wtedy tylko
siedział i obserwował inne dzieci. – Kiedy na koniec roku szkolnego
zrozumiał, że to ostatnie, pożegnalne zajęcia, Kamil wstał, ustawił się
w 1 rzędzie i zatańczył cały układ. Zapamiętał wszystko! – mówi Klaudia Dobrowolska, jego trenerka.
Każdy sezon taneczny rozpoczyna we wrześniu. Wtedy razem
z instruktorką ustalają cele, które chcą osiągnąć. W tym roku był
to między innymi sam udział w Mistrzostwach Polski. Tam Kamil
nie tylko zaprezentował swój taniec, ale zdobył pierwsze miejsce.
Kamil trenuje aż pięć razy w tygodniu. – Trzeba wejść w coś na 100%,
aby przekonać się jak dobrze smakuje – przekonuje Klaudia Dobrowolska. Teraz czekają go pierwsze zagraniczne zawody – udział
w Mistrzostwach Europy i Świata, gdzie będzie mógł zmierzyć się
z najlepszymi tancerzami.
Modern & Contemporary Dance to styl taneczny, który cechują
dynamiczne wyskoki i pady oraz figury jazzowe z izolacjami ciała.
Współdziałanie z siłą grawitacji, czyli balansowanie między stanem
równowagi a upadkiem, izolacja ruchu, wykorzystanie pędu ciała,
nagłe zmiany pozycji i kierunku, floorwork. Ale przede wszystkim
to styl tańca, który pokazuje emocje tancerza, jego serce i przekazuje historię ruchem.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk, fotografia: Paloma Kalev
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NA SŁUŻBIE

Odważni, prawi i służący pomocą – to cechy policjantów,
którzy w minionym miesiącu obchodzili swoje święto. Ich
zawód jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania
społeczeństwa. Zaspokaja także jedną z podstawowych
potrzeb człowieka – poczucie bezpieczeństwa. Oferowana
przez funkcjonariuszy pomoc bywa nieoceniona, gdyż
często stawką jest życie. Komendant Miejski Policji
w Jastrzębiu-Zdroju, nadkom. mgr Tomasz Hynek
odpowiedział na kilka pytań i przybliżył nieco misję
policjanta pełniącego służbę.
Dlaczego ten zawód?

na które trzeba zwrócić dzieciom największą uwagę.

Chciałem pomagać innym ludziom. Po ukończeniu szkoły średniej
przystąpiłem do testów dla kandydatów do Policji. Po ich przejściu otrzymałem propozycję pracy w Komendzie Miejskiej Policji
w Rybniku. Tam rozpocząłem policyjną służbę, która trwa już 24
lata. Ostatnie trzy w Jastrzębiu-Zdroju. Praca policjanta nadal mnie
pasjonuje i myślę, że to był dobry wybór.

Jak odnajdują się w tej pracy kobiety?

Jak postrzegany jest z Pana punktu widzenia zawód policjanta?
Uważam, że na przestrzeni ostatnich dwudziestu paru lat postrzeganie zawodu policjanta zmieniło się. Sama Policja też się zmieniła
odkąd utworzono ją na początku lat dziewięćdziesiątych w miejsce
milicji. Nasza formacja ciężko pracuje na swój wizerunek. Uważam,
że policjanci są aktualnie odbierani pozytywnie, co potwierdzają
sygnały mieszkańców, kierowane bezpośrednio na moje ręce. To
zasługa wieloletniej pracy wszystkich policjantów.
Policjant po godzinach, nie nosząc munduru, nadal czuje misję?
Policjantem jest się zawsze, na służbie i poza służbą. Każdy policjant ma to „coś” i zwraca uwagę na rzeczy, na które przeciętny
obywatel uwagi nie zwraca. Kierując się chęcią pomocy innym, reaguje na niewłaściwe zachowania. Mogę podać przykład z ostatnich dni, kiedy to jeden z jastrzębskich policjantów będąc na urlopie, zauważył kradzież i doprowadził do zatrzymania sprawcy.
Jakimi działaniami społecznymi chciałby się Pan pochwalić?
Policja cały czas zaangażowana jest w profilaktykę społeczną. Docieramy do najmłodszych, ale też do starszych. Działamy
w przedszkolach, szkołach i wśród seniorów. Prowadzimy prelekcje
w przedszkolach i szkołach na temat bezpiecznych wakacji. W trakcie roku szkolnego prowadziliśmy dwa programy profilaktyczne
– pierwszy pod nazwą “Moda odblaskowa”, wśród dzieci klas 1-3,
propagujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym, drugi pod nazwą
“Kibicuję fair play – młody kibic”, wśród uczniów starszych klas.
Program ten objęty był patronatem przez Panią Prezydent Miasta. Oba programy zostały przyjęte z dużym entuzjazmem przez
odbiorców. Poza tym angażujemy się w spotkania z seniorami,
przestrzegając ich w szczególności przed zagrożeniami. Aktualnie
są to przede wszystkim cyberprzestępczość oraz oszustwa na tzw.
wnuczka czy policjanta.
Na jakie zasady odnośnie bezpieczeństwa dzieci podczas okresu
letniego należy zwrócić szczególną uwagę?
W mojej ocenie najważniejsze jest bezpieczeństwo w szeroko rozumianym ruchu drogowym. Począwszy od poruszania się pieszo,
poprzez jazdę na rowerach, rolkach i hulajnogach, których jest coraz więcej. Druga kwestia to zachowanie nad wodą, gdzie nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa stanowi bardzo
duże zagrożenie dla życia i zdrowia. Uważam, że są to dwa obszary,
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Kobiet w policji jest coraz więcej. Zajmują również stanowiska
kierownicze. W Jastrzębiu-Zdroju pracują prawie w każdej komórce. Większa część pracowników cywilnych to kobiety. Uważam, że
Panie doskonale sobie radzą i są zadowolone z warunków służby
i pracy.
Jaka była najgroźniejsza sytuacja w Pana karierze?
Najgroźniejsze sytuacje związane były z realizacjami spraw kryminalnych, a w szczególności zatrzymaniami przestępców, którzy
posiadali broń lub inne niebezpieczne narzędzia.
Czy bał się Pan kiedyś o swoje bezpieczeństwo?
Każdy rozsądny człowiek ma w sobie odrobinę strachu i uważam, że to jest dobry odruch, który pozwala zachować rozsądek
w działaniu. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym, czy w danym
momencie, w danych okolicznościach obawiam się o swoje bezpieczeństwo, ale patrząc z perspektywy czasu, sytuacje takie niejednokrotnie mi się zdarzały.
Jaki jest główny problem przestępczości w mieście?
Generalnie uważam Jastrzębie-Zdrój za bezpieczne miasto. Na tle
innych miast w województwie wypadamy dobrze. Natomiast jeżeli miałbym wymienić jeden problem z zakresu przestępczości,
to aktualnie są nim kradzieże na terenie sklepów, w szczególności
wielkopowierzchniowych. Nie zawsze kradzieże te są kwalifikowane jako przestępstwo, bardzo często są to wykroczenia. Na bieżąco
reagujemy na tego typu zdarzenia i podejmujemy działania wspólnie z podmiotami, które w największym stopniu ta przestępczość
dotyka.
Jak Pan sobie radzi ze stresem związanym z wykonywanym przez
Pana zawodem?
Stres w życiu codziennym towarzyszy nam wszystkim, policjantom
również. Uważam, że najważniejsze jest zachowanie dystansu, posiadanie zainteresowań poza służbą oraz wsparcie rodziny.
Co by Pan powiedział młodym ludziom, którzy chcieliby zostać
policjantami?
Zapraszam. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, czuje misję i widzi się
w naszej formacji, to zapraszamy. Procedura zaczyna się na poziomie jednostki miejskiej, a dalszy proces naboru prowadzony jest
na poziomie komendy wojewódzkiej. Trzeba mieć nieposzlakowaną
opinię i przejść całą procedurę naboru. Na bieżąco przyjmujemy
do służby młodych policjantów, w ostatnich dniach przybyło nam
kolejnych czterech nowych funkcjonariuszy.
rozmawiała Paloma Kalev, fotografia: Barbara Englender

BEZPIECZNIE NA DROGACH

Nasze miasto jest na drugim miejscu pod względem
bezpieczeństwa drogowego w całym województwie.
Dane z raportu policyjnego o wypadkach
mówią jasno – bezpieczeństwo drogowe
miasta jest na wysokim poziomie. Ostatni
śmiertelny wypadek w Jastrzębiu-Zdroju
miał miejsce w kwietniu zeszłego roku.
W 2021 roku odnotowano najmniej wypadków od co najmniej 1994 roku (34). Dla
porównania w 2015 było ich 98, a w 1994
roku aż 149. Ta statystyczna tendencja
spadkowa to skutek nie tylko coraz większej świadomości kierowców, ale też miejskich działań, które zapobiegają tragediom.
Mowa tu m.in. o sukcesywnym doświetlaniu przejść dla pieszych (obecnie 55),
modernizacjach dróg, powstawaniu azyli
i wysp dla pieszych. Jest bezpiecznie, a będzie jeszcze bezpieczniej, ponieważ trwają,
a także są w planach kolejne remonty oraz
montaż dodatkowych doświetleń.
tekst: Paloma Kalev

PRZETARG NA SPRZEDAŻ BUDYNKU DAWNEGO
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Na sprzedaż zostaje wystawiona nieruchomość zabudowana
przy ul. Pszczyńskiej 134. Zachęcamy do zapoznania z ofertą
i wzięcia udziału w przetargu ustnym. Odbędzie się on 13 października 2022 r.

ne, prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, po okazaniu dowodu wpłaty wadium w wymaganym terminie tj. do 07.10.2022 r. oraz posiadają stosowne
uprawnienie do reprezentacji wpłacającego.

Nieruchomość jest własnością Miasta Jastrzębie-Zdrój. Do
uczestnictwa w przetargu dopuszczone mogą być osoby fizycz-

Więcej informacji na stronie internetowej www.jastrzebie.pl,
w dziale „Gospodarka Nieruchomościami”.

DRUGI PIKNIK
Z HOKEJEM
ZA NAMI
12 sierpnia pod „Jastorem” stanęło prawdziwe hokejowe miasteczko. Ogromne zjeżdżalnie zapewniły najmłodszym nieco adrenaliny,
którą z kolei potem można było wykorzystać w rywalizacji z zawodnikami JKH GKS Jastrzębie w uni-hokeja oraz cymbergaja. W końcu
nie codziennie fani naszej ekipy mają okazję sprawdzić osobiście,
jak znakomicie operują kijem Maciej Urbanowicz czy Arkadiusz
Kostek oraz jak doskonałym przeglądem pola pochwalić się może
Łukasz Nalewajka.
Ponadto, na poszczególnych stanowiskach uczestnicy Pikniku z Hokejem mogli liczyć na zabawy animacyjne, konkursy dla najmłodszych oraz pyszności dla dzieci i dorosłych, zaś nasi dzielni Strażacy
zafundowali najmłodszym fantastyczną... tęczę.
tekst: JKH GKS Jastrzębie, fotografie: Magdalena Kowolik/JKH GKS Jastrzębie
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„TO DROGA DŁUGA I KRĘTA”
Grzegorz Sypniewski i Dawid Wita przepłynęli Odrą 840 km z Jastrzębia-Zdroju do
Dziwnowa. Pokonali nie tylko tak długą trasę, ale także, a może właśnie przede
wszystkim, wygrali walkę z samymi sobą, kiedy swoje „kłody pod kajak” rzucała
przed nimi natura. Opowiedzieli nam o swojej przygodzie. Historie o niej, niemal jak
dobre filmy – wywołują napięcie, a także wprawiają w dobry nastrój.
Czy do takiej wyprawy trzeba być fizycznie i psychicznie przygotowanym?
Ważne jest przede wszystkim przygotowanie psychiki. Ta „siada” już drugiego dnia.
Nie mieliśmy doświadczenia w pływaniu
kajakami. Wyzwanie polega na tym, że
przełamujemy swoje bariery. Nasi znajomi
mówili, że oszaleliśmy, więc stwierdziliśmy,
że tym bardziej musimy to zrobić i udowodnić, że to jest sprawa dla każdego. Kajak nie
wymaga licencji, czyli tak naprawdę każdy
może wziąć udział w zabawie. Wsiadasz
i wiosłujesz. To była amatorska wyprawa.
Co było w niej najtrudniejsze?
Drugiego dnia przyszło załamanie nerwowe. W Raciborzu jest zapora i nie można
było przepłynąć. Musieliśmy wyjść na
brzeg. Nasze pierwsze doświadczenie to
błoto po kolana, potem szliśmy schodami do góry około 50 metrów. Trzeba było
rozładować kajak, spakować i jeszcze
znieść to w dół. Każdy krok sprawiał ból.
Było gorąco i można się było roztopić. Po
drodze brakowało siły i chęci. Już chcieliśmy wracać. Ale gdy usiedliśmy na podeście, w cieniu, wymęczeni i odpoczęliśmy,
wróciły i siły, i chęci, żeby płynąć dalej.
Co najgorsze, okazało się, że grota była
otwarta i można było nią przepłynąć. Półtorej godziny w plecy tylko dlatego, że nie
było widać, że jest otwarte. Na szczęście
to był drugi dzień, więc jeszcze mieliśmy
siły. Jeśli komuś się wydaje, że płynęliśmy
odpychając się raz na jakiś czas wiosłem,
to miałby złe wyobrażenie. To było wiosłowanie między 11 a 14 godzin dziennie.
To było dołujące. Do tego panował upał,
w cieniu 30 stopni, trzeba było zamoczyć
czapki w wodzie, żeby się ochłodzić. Płynęliśmy wyczerpani. Mięśnie odmawiają posłuszeństwa. Codziennie rano trzeba było
wstać, a pierwsza godzina, pierwsze 10 km
do przepłynięcia, to jest ogromny ból, bo
wszystkie mięśnie są zastygłe, trzeba się
rozruszać. Wieczorem moglibyśmy jeszcze
dalej płynąć… Najgorsze są początki.
Spaliście w namiotach?
Od trzeciego dnia postanowiliśmy, że nie
będziemy spać na stancjach, tylko tam,
gdzie staniemy. To było odpowiednie. Nie
baliśmy się spać w dziczy. Mogliśmy się
spodziewać, że przyszedłby sobie lis, kuna,
sarenka... To jest natura. Jak się ktoś boi,
to krzyknie i zwierzę ucieka. Jedyne, czego
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można się bać, to nieprzyjaznych ludzi, na
których też trafiliśmy, głównie wędkarzy.
Można sparafrazować cytat z seksmisji
„wędkarz twój wróg”. Byli zwiastunami
większych miast.
Jaki wzięliście prowiant i jak przebiegał
proces jego uzupełniania?
Byliśmy wagabundami. Kajaki wzięliśmy
z wypożyczalni kajaków Szymańcówka,
która nas wspierała i dostarczała jedzenie
na postoju. Wypłynęliśmy w euforii i nie
wzięliśmy ze sobą więcej wody ani nic do
jedzenia. Potem się okazało, że płyniemy
cały dzień. Stanęliśmy w Godowie pod
mostem. Wpadliśmy w błoto po kolana.
W kamizelkach i butach plażowych poszliśmy do sklepu. Zostawiłem tam mokre
ślady. Kupiłem jakieś bułki i mięsiwo, które zjedliśmy pod mostem i popłynęliśmy
dalej. W Kostrzynie nad Odrą są szuwary
– labirynt. W drodze powrotnej zgubiliśmy
się tam. Suplementowaliśmy się witaminami, bo wiedzieliśmy, że możemy zachorować. W upały dziennie schodziło nam 5
litrów, potem niecałe 3 litry wody. Byliśmy
przygotowani jak zimą na Moskwę. Mimo
że są sklepy, założyliśmy, że płyniemy
oceanem i ich nie ma. Nie przewidzieliśmy
jednak, że trzeba będzie tyle nosić. Wody
mieliśmy w zapasie z dużą rezerwą, ale jedzenia nie. Mieliśmy taką sytuacje, że rano

zostały nam dwie paczuszki kabanosów
i dwie czekolady. Trzeba było przeżyć cały
dzień bez sklepów. Była też taka sytuacja,
że dopływaliśmy do przystanku i pytamy
siebie co mamy. Mieliśmy tylko pasztet
i małą konserwę. Wymieniliśmy się, ale
nie jedliśmy tego na kolację. Poszliśmy
spać głodni, żeby rano to zjeść i mieć siłę
dopłynąć do miejsca, w którym znajdziemy
sklep. „To była moja najbardziej pamiętna
puszka.” – mówi Dawid. Następnego dnia
dopłynęliśmy do sklepu, w którym kupiliśmy smaczną kawę, batoniki i czekolady,
ale nie przewidzieliśmy, że będzie upał
i zamiast je zjeść, mogliśmy je wypić. Musieliśmy dostarczać dużo kalorii.
W jakim stanie była Wasza wytrzymałość
psychiczna, biorąc pod uwagę trudne warunki, z którymi się zmagaliście?
Byliśmy zdołowani, bo droga się nie kleiła.
Był słaby nurt, wiatr, który nas spychał
i płynęliśmy w tył. Śpiewaliśmy „Nie ma
fal”. W Malczycach, na ostatniej śluzie, na
której byliśmy, rzeka płynęła 3 km/h. Widzieliśmy światełko w tunelu i wcale nie
był to pociąg tylko nadzieja, że zmieścimy
się w czasie i będziemy mogli wracać do
pracy. Rzeka płynęła ale wiatr nadal wiał
i potrafiła się zrobić ogromna fala. To była
walka. To nas opóźniło o dwa dni. Robiliśmy ponad 50 km, cel się znowu wydłużał.

Wpłynęliśmy na zalew szczeciński. Człowiek chodzi z prędkością około 6 km/h
i my przez 10 godzin zrobiliśmy 7 km. Mówiliśmy sobie, że gorzej nie będzie. Okazało się, że było gorzej. Musieliśmy poczekać,
aż się zmienią warunki. Mówiliśmy sobie
po czasie, że już tam byliśmy. Widzieliśmy trzcinę, a pięć minut później nadal ta
sama trzcina nadal była obok nas. Do tego
woda w kajaku. Jak człowiek wyschnął to
po godzinie był znowu mokry. Było ciężko, bo psyche padało, ciężko bo warunki
były coraz gorsze. Mieliśmy dwa dni luzu,
ale potem było tragicznie. Wiatr z każdym
dniem stawał się mocniejszy i to on był
największym wrogiem.
Było bardzo ciężko ale mimo tego osiągnęliście postawiony przez siebie cel. Świadczy
to o dużej motywacji, skąd ją czerpaliście?
Z motywacją jest tak, że stawiamy sobie
cel i staramy się go osiągnąć. Mieliśmy
mnóstwo pozytywnych opinii. Ludzie do
nas dzwonili i pisali pozytywne komentarze. Powiedzieliśmy sobie, że nie możemy ich zawieść – tych ludzi, liczonych
w tysiącach. Każdy, kto nas dopingował,
odczuwał, że też z nami płynie. To nas
motywowało. Jakbyśmy zrezygnowali, to
byśmy nie wrócili… Liczyliśmy się z tym,
że któryś z nas złamie sobie rękę albo
kajak utonie – to by było jedyne wytłumaczenie, by wrócić... Gdybyśmy płynęli
osobno, to byśmy nie dali rady. A tak? Żaden się nie przyzna, że mu ciężko, jeden
drugiego wyprzedza. Jak ten ciśnie, to
tamten musi go dogonić. Mówiliśmy: ja
nie mam siły? Muszę go dogonić!
Co doceniliście najbardziej, dzięki temu,
że nie mieliście do tego dostępu podczas
wyprawy?
Kiedy człowiek przychodzi do pracy,
otwiera laptop, robi kawę i tak sączy tę
kawę codziennie... Człowiek się przyzwyczaja do takiego komfortu. Na wodzie tej
kawy nie ma. Nie można sobie pójść do
kuchni, bo nie ma kuchni, nie ma gazu, nie
ma prądu. No i tak sobie płyniemy… Jak się
udało gdzieś w sklepie kupić kawę, to było
święto, celebracja.
Za trzydziestym kilometrem trasy zobaczyłem z daleka coś, co przypominało obóz

harcerski. Zawołali nas, zrobili nam kawę.
Okazało się, że to była grupa rekonstrukcyjna, fajni chłopcy, akurat mieli kawalerski. Dali nam kawę i to była najlepsza kawa
na świecie. Do tego dali nam piwo lokalne,
chcieli żebyśmy zostali jeszcze na zupę,
którą gotowali, ale nie było czasu, bo ona
miała się gotować cztery godziny – dla nas
oznaczało to jakieś 20 km straty, a walczyliśmy o każdy kilometr.
Pływanie po morzu było bardzo odmienne?
Te morskie fale były wielkie, miały nawet po dwa metry. Wpłynęliśmy na plażę
w Dziwnowie, która jest portem z ujścia
rzeki Dziwnej. Oczywiście wykąpaliśmy się
w morzu, bo nie mogło być inaczej. Potem
musieliśmy przepłynąć kajakami. Pomiędzy falami znaleźliśmy ‘’okienko”, w które można było skoczyć. W drugą stronę
płynęliśmy pod prąd. Nie wiedzieliśmy,
co się stanie, jak nas wywróci. Gdy dopływaliśmy do morza, fale się wydłużyły. To
była jazda bez trzymanki. Zrobiło się trochę niebezpiecznie. Nie byliśmy w stanie
zapanować nad tą falą, kajak się jej poddawał, przechylał w lewo, w prawo. To była
prawdziwa walka.
Czujecie, że ta przygoda uczyniła Was
w jakimś stopniu mistrzami wioseł i królami manewrowania?
Najgorsze odczucia były po tym jak z natury wpływaliśmy do miasta, na przykład
Wrocławia. Rzeka totalnie stała. Nawet
nie płynęliśmy rzeką, właściwie śluzami,
kanałem. Omijaliśmy rzekę, bo musieliśmy, przez miasta nie można było płynąć.
Dodatkowo trzeba było jeszcze wrócić.
Uczyliśmy się gdzie wolno, a gdzie nie
wolno płynąć. Nauczyliśmy się obserwować. Tam, gdzie nie było drzew, nie było
po co dopływać. Wiedzieliśmy, że tam będą
tylko szuwary. Uczyliśmy się znaków wodno-drogowych. Widzieliśmy jakiś znak flagi
austriackiej i okazało się, że to znak zakazu
wpływania. Płot oznacza zjazd, czerwona
strzałka oznacza kierunek, w którym mamy
płynąć, a strzałka niebieska mówi o tym,

że tam też możesz płynąć. Nakazujące są
czerwone znaki, informujące – niebieskie.
My o tym nie wiedzieliśmy. Nauczyliśmy się
też, że jak są szuwary to są miejsca, gdzie
nie wieje i korzystaliśmy z nich do spokojnego przepłynięcia.
Lubicie adrenalinę?
To nie jest tak, że lubimy adrenalinę i teraz
musimy skakać ze spadochronu. To nie jest
w tych kategoriach. Wyznaczamy sobie
cel, wyobrażamy go sobie w linii prostej,
a potem się okazuje, że jest to droga długa
i kręta. Nic nie jest takie proste, jak się może
wydawać. Nie napędzała nas adrenalina, ale
przyroda i spokój. Na co dzień w mieście,
w pracy, myśli są splątane, a tam jest spokój,
docenia się te widoki, ciszę. To jest dla nas
o wiele fajniejsze niż adrenalina .
Jak się odnaleźliście w zmodernizowanej
rzeczywistości, po powrocie ze świata, prawie nietkniętego przez człowieka?
W piątek przyszliśmy do pracy, otworzyliśmy laptopy, odpowiedzieliśmy na e-maile
i spytaliśmy się siebie czy znowu płyniemy.
Pływanie kajakiem to obcowanie z naturą,
które polecałbym każdemu.
Przebywaliście na łonie natury przez 18
dni, jak to na Was wpłynęło?
Ludzie płacą po 8 000 złotych za wakacje
w Egipcie, a tutaj za niewielkie pieniądze
można zwiedzić różne miejsca. Najlepszy
moment jest wtedy, gdy się już dopłynie na miejsce, wyjdzie na brzeg i rozbije
namiot. Jest cisza, spokój, natura i tylko gdzieś w oddali słychać szum nurtu
płynącej wody. Słyszalne są też odgłosy
zwierząt, szczególnie czapli, wydających
dźwięki jak dinozaury. Można się było ich
przestraszyć. Widok zachodu słońca kiedy
jesteśmy zmęczeni, ale i szczęśliwi, jest
bezcenny. A następne poranki przynoszą
znów najgorsze momenty – bóle mięśni,
oczekiwanie na koniec…
rozmawiała Paloma Kalev
fotografie: archiwum prywatne
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„KSIĄŻKI POZWALAJĄ NAM
ODERWAĆ SIĘ OD RZECZYWISTOŚCI”
Wszyscy wiemy, że czytanie kształtuje i rozwija wyobraźnię. W sierpniu
swoje święto obchodzą miłośnicy książek. Rozmawiamy z osobami, które
wiedzą o nich wszystko. Przygodowe, kryminały, a może sensacyjne?
Jakie gatunki najchętniej czytają jastrzębianie? Te i inne pytania
zadajemy Agnieszce Witczak – Kierownikowi Wypożyczalni Literatury dla
Dorosłych w Bibliotece Głównej oraz Ewie Madej – Kierownikowi Działu
Informacyjno-Bibliograficznego i Czytelni w Bibliotece Głównej.
Dlaczego warto czytać?
Agnieszka Witczak: Oprócz tego, że książki pozwalają nam oderwać się od rzeczywistości i uciec od problemów, to stają się
wspaniałą i bezpieczną płaszczyzną do wymiany doświadczeń
i snucia interesujących rozmów.
Ewa Madej: Czytanie jest dla mnie najczęstszą formą spędzania
wolnego czasu. Rozwija wyobraźnię, poszerza wiedzę, a także
zasób naszego słownictwa. Poznawanie nowych słów ułatwia
naukę języka i stymuluje pracę naszej pamięci. Czytanie publikacji z różnych dziedzin wiedzy i nauki poszerza nasze horyzonty
myślowe, a także rozwija zdolność do krytycznego i analitycznego myślenia.
Dzięki książkom możemy poznać innych ludzi, ich kulturę i zwyczaje i choć na chwilkę przenieść się w inny, nieznany świat.
Co najbardziej lubi Pani w swojej pracy?
AW: W pracy bibliotekarza najbardziej lubię kontakt z czytelnikami
i to, że mogę dzielić się swoją miłością do literatury i polecać książki innym, ciesząc się, że im też się podobają. Ogromną radość sprawia mi to, że są tak liczni odbiorcy tego, co robimy, że chętnie nas
odwiedzają i chcą z nami rozmawiać o przeczytanych publikacjach.
EM: W swojej pracy najbardziej lubię wyzwania. Zarówno te
związane z obsługą czytelników (wyszukiwanie materiałów na
określony temat, pomoc w obsłudze komputerów), ale również
i te związane z podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych. Można powiedzieć, że w pewnych przypadkach moja praca
bywa bardzo twórcza, ale jednocześnie wymaga by być otwartą
na oczekiwania naszych czytelniczek i czytelników. Cieszę się, że
mogę łączyć swoje pasje i zainteresowania z pracą zawodową.

5 pozycji, który każdy powinien przeczytać to?
AW: Może wyjdę poza ramy arcydzieł i pokuszę się o całkowicie subiektywne TOP 5 pozycji spoza klasyki literatury i polecę:
Drogę Cormaca McCarthy’ego, Historię pszczół Mai Lunde, Internat Serhija Żadana, Śmierć pięknych saren Oty Pavla i Listowieść
Richarda Powersa.
EM: Folwark zwierzęcy George’a Orwella
Mały Książe Antoine’a de Saint-Exupéry’ego
Śmierć pięknych saren Oty Pavla
Jakbyś kamień jadła Wojciecha Tochmana
Władca much William Goldinga.
Czy mieszkańcy Jastrzębia dużo czytają?
AW: Mieszkańcy naszego miasta czytają dużo i co ważne sięgają
po różnorodne książki zarówno w wersji tradycyjnej jak i w formie audiobooków i ebooków. Czytają prozę gatunkową, klasykę
i literaturę non fiction. Jeśli chodzi o wiek czytelników, to najwięcej czytają osoby w wieku 25-60 lat. Oczywiście są wśród nich
prawdziwi miłośnicy literatury, którzy pochłaniają niesamowite
ilości książek, często odwiedzają bibliotekę i uwielbiają wymieniać
się czytelniczymi doświadczeniami.
EM: Najliczniejszą grupę czytelników korzystających z usług Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Czytelni stawią osoby pomiędzy 25 a 44 rokiem życia oraz pomiędzy 45 a 60 rokiem życia.
Wśród nich znajdują się prawdziwi miłośnicy czytania. Jak sami
mówią nie wyobrażają sobie czasu wolnego bez książki, lubią np.
zapach papieru nowych książek.
rozmawiała Wiktoria Knesz
fotografie: Paloma Kalev
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SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Z DUŻYM WSPARCIEM MIASTA
Realizowany wspólnie przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna partnerski projekt, pt.
Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju został zakończony i ostatecznie rozliczony. Realizowany był w okresie
od września 2018 roku do listopada 2021 roku. Ostateczny wniosek o płatność
został zaakceptowany 4 lipca 2022 roku. Powstał dla uczniów i nauczycieli 4
następujących szkół branżowych i techników na terenie Jastrzębia-Zdroju:
• Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju,
• Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju,
• Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju,
• Zespół Szkół Specjalnych nr 9 im. dr. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.
Osiągnął wartość 1 530 811,54 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne (Unia Europejska oraz budżet państwa) to 1 301 189,80 zł. Wsparcie uzyskało łącznie
466 uczniów/uczennic oraz 10 nauczycieli. Znacząco zwiększył atrakcyjność nauki w jastrzębskich placówkach edukacyjnych, ponieważ nauczyciele i uczniowie
uzyskiwali konkretne kwalifikacje, które są atrakcyjne z punktu widzenia rynku
pracy. Ponadto, wzmocnił znacząco rolę Miasta Jastrzębia-Zdroju jako podmiotu
wspierającego lokalne przedsiębiorstwa.
Szczegółowo rezultaty przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:
• przeszkolono (na szkoleniach i specjalistycznych kursach) 10 nauczycieli, którzy
uzyskali nowe kompetencje w ramach przedmiotów zawodowych wykorzystywane w pracy dydaktycznej;
• 228 uczniów jastrzębskich szkół branżowych i techników zdobyło istotne
kwalifikacje na kursach i szkoleniach. Były to następujące kursy: prawo jazdy,
spawanie MAG, operator skrawarki CNC, eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, chromatografia cieczowa, chromatografia gazowa, wózki widłowe
jezdniowe, stylizacja paznokci, pracownik ochrony, rachunkowość/księgowość,
kadry i płace, wizażysta/stylista, obsługa kas fiskalnych, dietetyka i odchudzanie. Każdy kurs kończył się egzaminem, po którym uczeń/uczennica uzyskiwali
certyfikaty czy uprawnienia wzmacniające ich pozycję na rynku pracy;
• 328 uczniów/uczennic skorzystało z profesjonalnego doradztwa zawodowego
i zaplanowało swoją dalszą edukację (zawodową);
• 19 osób zostało objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji
cyfrowych (grafika komputerowa Photoshop, grafika komputerowa Corel);
• 234 uczniów/uczennic podniosło praktyczne umiejętności na rynku pracy, poprzez udział w dodatkowych praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach,
uzyskując kwotę 1 600 zł stypendium za przepracowanie 150 godzin. Łącznie
w ramach stypendiów przekazano uczniom i uczennicom jastrzębskich szkół
branżowych i techników kwotę 374 400 zł. Uczniowie i uczennice jastrzębskich
szkół w ramach dodatkowych praktyk zawodowych przepracowali łącznie 35
100 godzin, zdobywając nowe umiejętności zawodowe, a jednocześnie wspomagając okolicznych przedsiębiorców;
• Przedsiębiorcy przyjmujący na dodatkowe praktyki zawodowe uczniów i uczennice otrzymali łącznie 374 187 zł finansowego wsparcia w ramach refundacji
kosztów zakupu materiałów na organizacje dodatkowych praktyk zawodowych
dla przyjmowanych uczniów i uczennic oraz refundację kosztów opiekunów
praktykantów i praktykantek.
Zrealizowany przez Miasto Jastrzębie-Zdrój i Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner projekt Przewaga dzięki praktycznym umiejętnościom uczniów szkół zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju jest bardzo ważnym
przykładem wspierania zarówno szkolnictwa zawodowego w mieście, jak i jastrzębskiego biznesu (małych i średnich przedsiębiorstw). Podjęto współpracę
z 80 podmiotami gospodarczymi z Jastrzębia-Zdroju, refundując im koszty przyjęcia ucznia/uczennicy na dodatkową praktykę. Maksymalny koszt refundacji dla
firmy na jednego ucznia/uczennice wynosił 3 486 zł.

Stowarzyszenie
Aktywny Senior
zaprasza do
wzięcia udziału
w wycieczkach
i wydarzeniach
3.09-16.09 – Wczasy z 32 zabiegami
nad morzem w Jarosławcu, z dwoma
piknikami i innymi atrakcjami, 3 posiłki
(bufet szwedzki) z dojazdem – 2 870 zł
28-30.09 – Warszawa zamek Wilanów,
Niepokalanów – koszt około 650 zł
21.09-25.09 – Bieszczady, 3 posiłki,
rejs, duża pętla i inne atrakcje – koszt
około 1100 zł
6-08.10 – Licheń i inne sanktuaria –
koszt około 320 zł
20-28.12 – Święta w Zakopanem –
koszt około 1400 zł
Więcej informacji tel.: 535 997 170, (32)
4712071. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt po godzinie 18.
Aktywny Senior – ul. Wrzosowa 12a,
dawne Merino, czwartki godz. 17-18.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału
Rejonowego w Jastrzębie-Zdroju
informuje, że siedziba została przeniesiona na ulicę Szarych Szeregów
5/6. Wydawane są zaświadczenia
na zniżkę kolejową dla osób zrzeszonych i niezrzeszonych. Uprzejmie zapraszamy do nowej siedziby.
Nasz numer telefonu 32 435 80 31.

Wznowione zostają dyżury
pracowników Powiatowego
Zespołu do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
w Rybniku na terenie
miasta JastrzębieZdrój. Będą się odbywać
zgodnie z poniższym
harmonogramem:
• 13 i 27 września 2022 r.,
• 11 i 25 października 2022 r.,
• 15 i 29 listopada 2022 r.,
• 13 i 27 grudnia 2022 r.
Dyżury będą się odbywać w godzinach od 8:00 do 13:00, (z przerwą:
10:00-10:15) w budynku Urzędu
Miasta, Stanowisko nr 1 w Sali Obsługi Interesanta. Nie jest wymagane wcześniejsze umówienie się na
wizytę w Urzędzie Miasta.
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Wyciąg z ogłoszenia
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
o drugim przetargu ustnym
nieograniczonym,
który odbędzie się w sali 130 A (06.09.2022 r.), 129
A (20.09.2022 r.) I piętro budynku Urzędu Miasta przy al.
Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul.
Rolniczej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
• 514/4 o pow. 0,1000 ha, 06.09.2022 r. godz. 11:00, cena
wywoławcza 67 100,00 zł, wadium 6 800,00 zł
• 515/4 o pow. 0,1000 ha, 06.09.2022 r. godz. 11:30, cena
wywoławcza 62 300,00 zł, wadium 6 300,00 zł,
• 516/4 o pow. 0,1201 ha, 06.09.2022 r. godz. 12:00, cena
wywoławcza 72 300,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
• 517/4 o pow. 0,1310 ha, 20.09.2022 r. godz. 11:00, cena
wywoławcza 74 400,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
• 519/4 o pow. 0,1000 ha, 20.09.2022 r. godz. 11:30, cena
wywoławcza 57 400,00 zł, wadium 5 800,00 zł, obręb
Bzie Zameckie k. m.5, KW GL1J/00010720/6.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki,
których wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017
6125 0010 do dnia 31.08.2022 r. dla działek 514/4, 515/4,
516/4 oraz do dnia 14.09.2022 r. dla działek 517/4, 519/4
(data wpływu na konto). Sprzedaż nieruchomości zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 931 z późn.
zm.) objęta jest 23 % podatkiem VAT.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
działki znajdują się w strefie 55 MN – tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój i na stronach internetowych m.in. www.
jastrzebie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można
uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok.
469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju przy al.
Piłsudskiego 60, tel. 32 47 85 273.

Wyciąg z ogłoszenia
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
o przetargu ustnym nieograniczonym,
który odbędzie się w sali 130 A (23.09.2022 r. oraz
27.09.2022 r.) I piętro budynku Urzędu Miasta przy al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul.
Zamłynie, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój,
opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
• 2570/270 o pow. 0,1001 ha, 23.09.2022 r. godz. 10:00,
cena wywoławcza 89 500,00 zł, wadium 9 000,00 zł
• 2569/270 o pow. 0,1001 ha, 23.09.2022 r. godz. 10:30,
cena wywoławcza 89 500,00 zł, wadium 9 000,00 zł,
• 2568/270 o pow. 0,1000 ha, 23.09.2022 r. godz. 11:00,
cena wywoławcza 89 500,00 zł, wadium 9 000,00 zł,
• 2579/270 o pow. 0,1011 ha, 27.09.2022 r. godz. 11:00,
cena wywoławcza 93 500,00 zł, wadium 9 400,00 zł,
• 2578/270 o pow. 0,1054 ha, 27.09.2022 r. godz. 11:30,
cena wywoławcza 105 500,00 zł, wadium 10 600,00 zł,
• 2577/270 o pow. 0,1004 ha, 27.09.2022 r. godz. 12:00,
cena wywoławcza 100 500,00 zł, wadium 10 100,00 zł,
obręb Jastrzębie Zdrój k. m.5, KW GL1J/00010662/1.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium
w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki,
których wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017
6125 0010 do dnia 19.09.2022 r. dla działek 2570/270,
2569/270, 2568/270 oraz do dnia 21.09.2022 r. dla działek 2579/270, 2578/270, 2577/270 (data wpływu na konto). Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 931 z późn. zm.) objęta jest 23%
podatkiem VAT.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
działki znajdują się w strefie 14 MN, 15MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Ogłoszenie
i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronach internetowych m.in. www.jastrzebie.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Dodatkowe
informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać
w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Piłsudskiego 60, tel. 32 47 85 273.
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BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ

Stanowisko Stowarzyszenia ochrony terenów Sołectwa Ruptawa-Cisówka na
temat budowy linii 2 x 2 x 400 kV relacji Godów-Pawłowice.
Firma PSE S.A. jest w trakcie konsultacji
społecznych, między innymi z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju, ws. przebiegu planowanej budowy linii elektroenergetycznej
najwyższych napięć 2 x 2 x 400 kV relacji
Godów-Pawłowice. Konsultacje trwają od
jesieni zeszłego roku.
W trakcie konsultacji omówiono z mieszkańcami dwa warianty. Pierwszy wariant
zakładał poprowadzenie jednej dwutorowej
linii wzdłuż granicy polsko-czeskiej i drugiej
dwutorowej nitki terenami Moszczenicy, ul.
Jagiełły oraz sołectwa Ruptawa-Cisówka.
Drugi wariant trasy zakłada poprowadzenie obydwu dwutorowych linii równolegle
do siebie terenami Moszczenicy, ul. Jagiełły
oraz sołectwa Ruptawa-Cisówka. Z drugim
wariantem trasy można zapoznać się na
stronie: https://budowalinii.pl/podborze.
Z uwagi na powyższe mieszkańcy założyli Stowarzyszenie ochrony terenów Sołectwa Ruptawa-Cisówka, które zostało
utworzone dla potrzeb ochrony mieszkańców Jastrzębia-Zdroju w związku z planami
poprowadzenia przez PSE S.A. linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 2 x
2 x 400 kV przez centrum miasta Jastrzębie-Zdrój i okoliczne sołectwa. Do Stowarzyszenia należą również firmy, które w tej
sprawie nie są stroną dla PSE S.A.
Wracając do aktualnej, tj. drugiej koncepcji
trasy, należy zauważyć, że cała trasa prowadzona jest przez tereny o znaczeniu bioklimatycznym dla Miasta a w pewnym miejscu wchodzi również w park krajobrazowy
„farskie doły”. W ten sposób część terenów
Moszczenicy, cały teren Ruptawa-Cisówka,
tereny przemysłowe miasta Jastrzębie-Zdrój zostały dodatkowo obciążone drugą
linią 2x400 kV. Wariant taki (jak i poprzedni) z punktu widzenia miasta i mieszkańców jest skandaliczny i nie do przyjęcia.
Przechodząc do analizy technicznej. W przypadku prowadzenia dwóch nitek linii elektroenergetycznej równolegle do siebie, pas
technologiczny powinien mieć w tym wypadku całkowitą szerokość 120 m oraz po
35 m licząc od każdej osi linii wg wytycznych
PSE. Zaprezentowano poniżej:

Kluczową sprawą jest to, że w granicach
administracyjnych miasta Jastrzębie-Zdrój
PSE zawęża pas technologiczny ze 120 m
do 100 m. Zawężenie pasa technologicznego w odniesieniu do całkowitej długości całej trasy Godów – Pawłowice stanowi 50%!

Bazując na zawężaniu pasa, PSE lansuje
w mediach ten wariant jako najkorzystniejszy, co jest oczywiście manipulacją i próbą
podcięcia skrzydeł mieszkańcom i firmom
dodatkowo obciążonym bezpośrednią
uciążliwością pierwszej jak i drugiej linii. Zawężenie pasa technologicznego ma na celu
zmniejszenie ilości wyburzeń, a tym samym
wprost wpływa na zwiększenie uciążliwości takiej linii dla mieszkańców, którzy nie
zostaną wysiedleni i wypłaceni. Zawężenie przez PSE S.A. pasa technologicznego
powoduje uniknięcie wysiedlenia dla 17
gospodarstw domowych w gminie Godów
(2), Jastrzębie-Zdrój (9) oraz wsi Pielgrzymowice (6).
PSE w ogóle nie rozmawia z firmami, których grunty znajdują się na planowanej trasie. Podmioty gospodarcze nie są dla nich
stroną. Budynki przemysłowe, budynki
administracyjno-biurowe, składy materiałów budowlanych, które znajdują się pod
liniami i w pasie technologicznym nie są
przeznaczone do wysiedleń ani odszkodowań. W tych budynkach i na placach zorganizowane są stałe miejsca pracy, w których
przebywają ludzie często ponad 8 godzin
oraz pracuje sprzęt ciężki!

Jastrzębia-Zdroju, a Ruptawa przestanie być
miejscem wypoczynku, rekreacji oraz zabudowy jednorodzinnej dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Dla przypomnienia, strona
północna jest zdegradowana działalności
górniczą.
Należy razem, tj. mieszkańcy, Radni oraz
Prezydent Miasta wywrzeć presję na PSE,
aby ponownie wyznaczyło trasę ze zrozumieniem dla interesów mieszkańców terenów, przez które planowana jest trasa.
Wierzymy, że są rozwiązania lepsze, gdzie
ciężar społeczny i środowiskowy będzie
zminimalizowany i optymalny dla wszystkich. Kryterium minimum wyburzeń oznacza
maksimum uciążliwości dla mieszkańców,
firm oraz samego miasta! Nie pozwólmy doprowadzić do ostatecznej degradacji miasta.
tekst nadesłany: Rafał Pończocha
grafiki: Stowarzyszenie ochrony terenów Sołectwa
Ruptawa-Cisówka

Planowana trasa linii przebiega przez tereny zurbanizowane. Między domami PSE
zamierza postawić konstrukcje słupowe,
których wysokość będzie oscylowała wokół
60-70 m! Pasy technologiczne będą zachodziły mieszkańcom na ich ogrody, w których
bawią się dzieci, stodoły czy też budynki gospodarcze. Odległości między domami i słupami będą mniejsze niż wysokość słupów.
W terenie dotkniętym szkodami górniczymi
należy uznać te pomysły za bardzo lekkomyślne (prowokowanie katastrof budowlanych). Pas technologiczny zachodzi ponadto
na oczyszczalnię ścieków grożąc jej dalszym
funkcjonowaniem oraz na boisko piłkarskie
klubu Granica Ruptawa.
Kwestiami bezpośrednio oddziałowującymi
na zdrowie ludzkie jest oczywiście emisja od
takiej linii pola elektromagnetycznego oraz
uciążliwego, monotonnego hałasu 24 h/
dobę. Hałas wzmaga się w trakcie pogody
deszczowej, dżdżystej oraz mglistej. Takie
warunki atmosferyczne panują w naszej
strefie klimatycznej dosyć często.
Tak zrealizowana trasa inwestycji będzie
źródłem szeroko rozumianej emigracji społeczno-turystyczno-kapitałowej oraz będzie
swoistym gwoździem do trumny dla rozwoju Jastrzębia-Zdroju i jego mieszkańców od
strony południowej. Strefa gospodarcza na
terenach po zlikwidowanej KWK Moszczenica w wyniku przecięcia przez projektowaną
linię będzie omijana przez inwestorów szerokim łukiem, spływy kajakowe Szotkówką
odejdą w niepamięć, a Żelazny Szlak Rowerowy przestanie być główną wizytówką
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RAJD ŚLĄSKA

Runda Rajdowych
Samochodowych Mistrzostw
Polski odbędzie się
w Jastrzębiu-Zdroju.
Uczestnicy najważniejszego cyklu rajdowego w naszym kraju
pojawią się 10 września na trasie w Ruptawie i Bziu (przejadą
również terenem sąsiednich Pielgrzymowic). Zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski, Motul Historycznych Rajdowych
Samochodowych Mistrzostwach Polski, Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska oraz w Rajdowych Mistrzostwach
Południa dwukrotnie pokonają jastrzębski odcinek specjalny, na
którego trasie znajdą się ulice: Kępa, ks. Piotra Skargi, Borowa,
Daszyńskiego, Gruntowa, Sikorskiego, Powstańców, Stroma, Jastrzębska, Niepodległości, Kłosowa, Skotnia, Spółdzielcza, Słowackiego, Spokojna.
Zawody rozpoczną się 9 września, w samym centrum Katowic. To
właśnie tu, na niedawno wyremontowanej ul. Dworcowej, będzie
można zobaczyć wszystkie rajdówki i załogi podczas ceremonii
startu. Następnie zawodnicy udadzą się na otwierający rywalizację prolog, czyli odcinek specjalny wytyczony na ulicach Katowic.
Sobota, 10 września, to ściganie na południu województwa. Trzon
harmonogramu drugiego dnia imprezy to trzy odcinki specjalne
wytyczone w powiatach bielskim i cieszyńskim, a także w Jastrzębiu-Zdroju. Trzy wspomniane próby będą pokonywane dwukrotnie,
a pomiędzy pętlami zawodnicy odwiedzą park serwisowy w bazie
rajdu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Tam też kibiców i uczestników czeka ostatni, niezwykle widowiskowy akcent sobotniego
etapu – Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich, czyli rywalizacja na
1,5-kilometrowym odcinku specjalnym wytyczonym na błoniach
Stadionu Śląskiego.
W niedzielę, 11 września, załogi będą się ścigać na urozmaiconych
odcinkach specjalnych wytyczonych w północno-wschodniej części
województwa śląskiego. Są to zupełnie nowe próby, niewykorzystywane nigdy wcześniej w Rajdzie Śląska.
Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski to najwyższa klasa
rozgrywek rajdowych w Polsce. Jego uczestnicy rywalizują o tytuły
mistrzów Polski w klasyfikacji generalnej, a także w poszczególnych klasach. Organizatorem cyklu jest Polski Związek Motorowy.

www.rajdslaska.pl

Ceremonia startu

Ceremonia mety

Katowice, ul. Dworcowa
Piątek, 9 września, godz. 17:30

Chorzów, Stadion Śląski
Niedziela, 11 września, godz. 18:15

Piątek, 9 września

Sobota, 10 września

Niedziela, 11 września

Prolog KATOWICE 19:10

OS1/4 PSB Mrówka Cyroń 11:00/16:40

OS8/12 Bruk Premium 11:35/16:40

OS2/5 Kiczyce 12:05/17:45

OS9/11 Pilica 12:55/15:25

OS3/6 Jastrzębie-Zdrój 13:00/18:40

OS10 Łany Wielkie 13:35

OS7 Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich 20:30

Partner wydarzenia:

Sponsor główny:

Kalendarz mistrzostw składa się z kilku rund (rajdów) organizowanych przez miejscowe automobilkluby. Na sezon 2022 zaplanowano dziewięć rajdów, w tym dwa rozgrywane poza granicami kraju
(Litwa i Słowacja). Sześć rund to rajdy asfaltowe, a trzy to zawody
rozgrywane na szutrowych odcinkach specjalnych.
Rajd Śląska 2022 zwieńczy ceremonia wręczenia pucharów, w niedzielny wieczór na Stadionie Śląskim. O tym, kto wygra zdecyduje
suma czasów z 11 odcinków specjalnych o długości ponad 110 km.
Honorowy patronat nad zawodami objął Marszałek Województwa
Śląskiego, Jakub Chełstowski oraz Prezydent Miasta Katowice,
Marcin Krupa.
Sponsorem głównym zawodów jest Województwo Śląskie.
informacja organizatora

NIEZŁY START GKS-U JASTRZĘBIE
Nieco mniejszym optymizmem napawa
fakt, że o ile niełatwo nam strzelić, sami
skutecznością nie grzeszymy. Cztery gole
to najsłabszy wynik w lidze.

Po sześciu kolejkach eWinner 2. Ligi nasz
klub zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli
z dorobkiem dziewięciu punktów i najmniejszą ilością straconych bramek spośród wszystkich zespołów.
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Trzy punkty przywieźliśmy jak dotąd tylko z Puław, kiedy to na inaugurację ligi
zwyciężyliśmy z miejscową Wisłą. Jedyną
bramkę w meczu zdobył Bartosz Boruń.
U siebie pokonaliśmy Motor Lublin, a dwa
gole zapisał na swoje konto Daniel Stanclik.
Na naszym koncie mamy również trzy
remisy (w tym dwa bezbramkowe: z Hutnikiem Kraków i Siarką Tarnobrzeg) oraz

porażkę z Górnikiem Polkowice.
Ponadto, w meczu rundy wstępnej Fortuna
Pucharu Polski pokonaliśmy przy Harcerskiej Sokół Ostróda 4:1 i meldujemy się
w 1/32 finału. Gole dla GKS-u Jastrzębie
zdobywali Bartosz Boruń, Przemysław
Lech, Daniel Szymczak i Daniel Stanclik.
Rywalem GKS-u Jastrzębie w kolejnej fazie
rozgrywek będzie występująca w PKO Ekstraklasie Warta Poznań. Spotkanie zostanie
rozegrane przy Harcerskiej. Mecze 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski zaplanowano
na 31 sierpnia.
tekst: Łukasz Parylak

TAK NIE SŁAWI MIASTA NIKT INNY!

Rozgrywki z udziałem Jastrzębskiego Węgla wygenerowały
rekordowy ekwiwalent reklamowy dla Jastrzębia-Zdroju.
Jastrzębie-Zdrój, jako partner główny
klubu, może liczyć na ekspozycję nazwy
miasta, logotypu, banerów i haseł promocyjnych nie tylko w lokalnych mediach, ale
przede wszystkim – ogólnopolskich. Rywalizacja Jastrzębskiego Węgla w jednej
z najlepszych lig świata i w europejskich
pucharach przyciąga przed odbiorniki telewizyjne ogromną ilość kibiców. Łączna
oglądalność meczów Jastrzębskiego Węgla w telewizji wyniosła 8 035 622 widzów.
Od października 2021 r. do maja 2022 r.
w telewizjach ogólnopolskich pojawiło się
44 266 ekspozycji związanych z naszym
miastem. W prasie drukowanej pojawiło
się ponad 2 000 publikacji, w Internecie –
9 640. W sumie przekłada się to na rekordowy ekwiwalent reklamowy w wysokości
36 632 258,00 zł.

– Miasto nigdy, w żadnym wypadku, nie
mogłoby sobie pozwolić na wykupienie tak
gigantycznej kampanii, w dodatku trwającej tak długo. Ale możemy robić coś innego – stwarzanie warunków rozwoju dla
sportu wprost przekłada się na zwiększanie
rozpoznawalności i atrakcyjności naszego
miasta, czego najlepszym dowodem są wy-

niki raportu – powiedziała Anna Hetman,
prezydent miasta.
W minionym sezonie Jastrzębski Węgiel
uzyskał najwyższą w historii Klubu wartość ekspozycji medialnych swoich partnerów wynoszącą 150 537 098,91 zł.
tekst i fotografia: Łukasz Parylak

Czym jest ekwiwalent reklamowy? To cena,
jaką należałoby zapłacić za wykupienie
konwencjonalnej reklamy o podobnym
zasięgu. Raport „Badanie efektywności
sponsoringu w mediach” wykonany został
przez firmę Sponsoring Insight Research
& Consulting na zlecenie Polskiej Ligi Siatkówki S.A. Badanie objęło kilkanaście tysięcy portali i serwisów internetowych, ponad
1000 tytułów prasowych oraz minimum 16
ogólnopolskich stacji TV.

NOWY TRENER JASTRZĘBSKIEGO WĘGLA

Szkoleniowcem naszej drużyny został Marcelo Mendez. Umowa
z Argentyńczykiem będzie obowiązywać na sezon 2022/2023.
Trener Mendez przychodzi do Jastrzębskiego Węgla wraz ze swoim asystentem,
Brazylijczykiem Henrique Furtado, z którym przez lata współpracował w Sadzie
Cruzeiro oraz trenerem przygotowania
motorycznego Federico Baronim, Argentyńczykiem, z którym pracuje wspólnie
w reprezentacji swojego kraju.
– Marcelo Mendez to absolutna czołówka
wśród trenerów siatkarskich na świecie. Jest
mi niezmiernie miło, że Jastrzębski Węgiel
zbudował taką markę, że potrafi przyciągać
do siebie najlepszych z najlepszych w swoim fachu. Trener Mendez to szkoleniowiec
z charyzmą, wiedzą i ogromnym doświadczeniem, za którym stoją sukcesy zarówno
klubowe, jak i reprezentacyjne. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie z korzyścią
dla obu stron – mówi Adam Gorol, prezes
Jastrzębskiego Węgla.
Jak dotąd kariera trenerska 58-letniego

Marcelo Mendeza najtrwalej związana
była z Sadą Cruzeiro. W tym brazylijskim
klubie spędził on aż 12 lat, sięgając z nim
sześciokrotnie po mistrzostwo kraju. Jeszcze w trakcie pracy w brazylijskim klubie,
w 2018 roku, rozpoczął współpracę z kadrą
narodową swojego kraju. W zeszłym roku,
po trzech latach dowodzenia Albicelestes,
wywalczył z nią brąz Igrzysk Olimpijskich
w Tokio.
– Nasze plany i cele na sezon 2022/2023 są
ambitne. Chcemy, aby Jastrzębski Węgiel plasował się wśród najlepszych klubów w Lidze
Mistrzów oraz na topie w PlusLidze. Klub z tak
bogatą historią musi zawsze celować w pierwszą pozycję. I jestem przekonany, że dzięki dużemu wysiłkowi, chęciom, wierze we wspólne
działanie, treningowi oraz zaufaniu w pracę zespołową, możemy to osiągnąć – mówi nowy
szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla.
tekst i fotografia: Jastrzębski Węgiel
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