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Wrzesień to miesiąc wyjątkowy dla naszego 
miasta. Jak co roku uroczyście świętujemy 
rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzęb-
skiego. Upamiętniając wydarzenia sprzed 
42 lat, wciąż na nowo przeżywamy tamte 
wzniosłe dla całego kraju chwile, gdy odważ-
ni ludzie przezwyciężyli swoje lęki i potrafili 
zawalczyć w słusznej sprawie. Pamiętajmy, 
że to właśnie mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju 
upomnieli się o prawa człowieka i prawa pra-
cownika będąc przykładem dla innych.

Wrzesień to także rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego, dlatego też składam wszystkim 
nauczycielom, dyrektorom oraz pracownikom 
placówek oświatowych życzenia satysfakcji 
z pełnionych funkcji i wielu sukcesów oraz 
dobrej atmosfery w przyjaznym i bezpiecz-
nym otoczeniu. Dodatkowe życzenia speł-
nienia zawodowego w nowej roli kieruję do 
dyrektorów, którym w tym roku powierzyłam 
stanowiska (str. 4). A uczniom i najmłodszym 
jastrzębianom życzę dobrych ocen, przyjaźni, 
realizacji swoich pasji i wytrwałości na dro-
dze edukacji.

Jeśli mowa o drogach, to zapraszam do śle-
dzenia postępów inwestycji w naszym mie-
ście. Nowe i bezpieczne drogi, skrzyżowania 
i przejścia powstają obecnie niemal w każdej 
części Jastrzębia-Zdroju (str.3).

Za nami pierwsza Industriada. Dziękuję, że 
tak licznie przybyliście na to nowe w naszym 
mieście wydarzenie. Wiemy, że Wam się po-
dobało i już planujemy kolejną edycję. Wszyst-

ko wskazuje na to, że Industriada zostanie 
wpisana w kalendarz imprez na stałe (str. 8).

Wraz z jesienią nastały chłodne dni. Sytuacja 
w kraju nie napawa optymizmem, ale z po-
mocą idą programy, z których mogą skorzy-
stać także jastrzębianie. Są to dopłaty do za-
kupu węgla i dodatek osłonowy. Jak otrzymać 
dodatkowe wsparcie finansowe opisujemy 
na łamach gazety (str. 13-14).

Na pewno zauważyliście, że na nasze ulice 
wkradł się chaos związany z licznymi banera-
mi i reklamami. Trwają pracę nad wdrożeniem 
w życie tzw. „uchwały krajobrazowej” (str. 17). 
I w tym miejscu zwracam się do Was z prośbą 
o wzięcie udziału w konsultacjach społecz-
nych w tym temacie. Wasz głos w tej sprawie 
jest dla nas bardzo ważny. Utworzony doku-
ment będzie miał możliwość szybkiej inter-
wencji i realnej zmiany naszych przestrzeni.

I jeszcze jedna ważna informacja, od wrze-
śnia ruszyły spotkania dotyczące nowej stra-
tegii rozwoju dla młodych mieszkańców. To 
Wy, młodzież naszego miasta, macie możli-
wość świadomie tworzyć Jastrzębie-Zdrój 
przyszłości (str. 7).

Serdecznie polecam Wam lekturę gazety 
„Jastrząb” i życzę wszystkiego dobrego na 
najbliższe jesienne dni.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Drodzy jastrzębianie,

I OGÓLNOPOLSKIE 
ZAWODY STRAŻAKÓW 
W RATOWNICTWIE 
TECHNICZNYM
Przy hali widowiskowo-sportowej Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ja-
strzębiu-Zdroju odbyły się I Ogólnopol-
skie Zawody Strażaków w Ratownictwie 
Technicznym oraz Wojewódzkie Zawody 
Ratownictwa Technicznego o Puchar 
Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej.
W zawodach uczestniczyło łącznie 18 
zastępów Państwowej Straży Pożarnej.
Gościnnie w zawodach wystartowała 
również jedna drużyna z zaprzyjaźnionej 
jednostki z Karwiny (Czechy).
Klasyfikacja drużyn w I Ogólnopolskich 
Zawodach Strażaków w Ratownictwie 
Technicznym:
• I miejsce 

Centralna Szkoła PSP – 181 pkt.
• II miejsce 

Województwo śląskie – 175 pkt.
• III miejsce 

Województwo podkarpackie – 169 pkt.
Klasyfikacja drużyn w V Wojewódzkich 
Zawodach w Ratownictwie 
Technicznym o Puchar Śląskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP:
• I miejsce 

KM PSP Piekary Śląskie – 179 pkt.
• II miejsce 

KP PSP Będzin 
ex aequo KM PSP Żory – 159 pkt.

Zawody miały nie tylko wymiar rywa-
lizacji między zastępami, ale przede 
wszystkim były możliwością do wymia-
ny doświadczeń oraz dobrych praktyk 
podczas realnych zdarzeń drogowych 
podejmowanych w codziennej służbie 
przez strażaków.
Równolegle zawodom towarzyszyła ak-
cja honorowego krwiodawstwa zorgani-
zowana przez HDK PCK przy Komendzie 
Miejskiej PSP w Jastrzębiu-Zdroju, HDK 
PCK przy Służbie Więziennej w Jastrzębiu-
-Zdroju oraz Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.
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tekst i fotografie: Elżbieta Swaczyj-Szmuk

INWESTYCJE DROGOWE IDĄ PEŁNĄ PARĄ!
W samych centrum, na skrzyżowaniu ulic Młyńskiej, Podhalańskiej i Zielonej rozpoczęły się 
prace związane z budową nowego ronda oraz przebudową ulicy Młyńskiej. W sołectwie Bzie 
ruszyły prace remontowe w rejonie ul. Niepodległości i Stawowej, w dzielnicy Zdrój trwa 
modernizacja ulicy Witczaka. Natomiast przekształcenie ulicy 1 Maja w reprezentacyjny 
deptak weszło w kolejny etap. To tylko cześć inwestycji drogowych w naszym mieście, które 
zmienia się nie do poznania i staje przyjazną przestrzenią na każdym kroku.

Budowa ronda ul. Podhalańska wraz 
z przebudową ul. Młyńskiej
• trwają prace przygotowawcze, wycinka drzew, wykonano 

tymczasową drogę dojazdową do osiedla
• umowny koszt realizacji 8 703 314,91 zł
• zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Pol-

ski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 
8 268 149,16 zł

Przebudowa ul. Witczaka
• zadanie obejmuje rozbiórkę obiektu mostowego, budowę nowe-

go łącznika ul. Witczaka z ul. Wodzisławską, budowę chodnika 
w stronę ul. Wodzisławskiej oraz budowę 40 miejsc postojowych

• trwają roboty ziemne związane z rozbiórką nasypu kolejowego
• rozpoczęły się prace związane z przebudową sieci CO
• termin wykonania: sierpień 2023 r.
• umowny koszt realizacji 8 382 301,76 zł
• zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Pol-

ski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 
5 000 000,00 zł

Przebudowa układu komunikacyjnego 
przy ul. Niepodległości i ul. Stawowej wraz 
z budową parkingów
• zmieniony zostanie układ komunikacyjny skrzyżowań 

ul. Stawowej z ul. Niepodległości, w ramach przebudo-
wy ul. Stawowej wykonane zostanie 28 miejsc posto-
jowych, a na terenie pomiędzy ul. Stawową, a ul. Nie-
podległości zostanie wybudowany parking na 31 miejsc 
postojowych

• rozpoczęto roboty związane z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej oraz wymianą konstrukcji drogi ul. Stawowej

• termin realizacji: koniec listopada 2022 r.
• umowny koszt realizacji 1 822 545,98 zł
• zadanie jest współfinansowane z rezerwy subwencji ogól-

nej Marszałka Województwa Śląskiego, koszt dofinanso-
wania 307 000,00 zł

Budowa deptaka przy ul. 1 Maja
• rozpoczęły się prace brukarskie i wkrótce rozpocznie się 

układanie płyt granitowych nawierzchni
• kończy się przebudowa sieci wodociągowej, trwa przypię-

cie sieci gazowej
• wykonano kanalizację deszczową,
• zabudowano fundamenty pod nowe oświetlenie,
• termin wykonania: koniec września 2023 r.,
• zadanie dofinansowane w ramach Instrumentu Finan-

sowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,

• umowny koszt realizacji 25 976 920,79 zł, dofinansowanie 
22 967 040,94 zł
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ANNA HETMAN 
POWIERZYŁA 
STANOWISKA

Dziewięciu nowych dyrektorów poprowadzi 
placówki oświatowe w naszym mieście. 
Z rąk prezydent Anny Hetman powierzenia 
stanowisk odebrało również 11 
dotychczasowych dyrektorów.
Powierzenia stanowisk:
• Iwona Bielaszka – Publiczne Przedszkole Nr 3
• Jolanta Kuchciak – Publiczne Przedszkole Nr 4
• Elżbieta Piertryka – Publiczne Przedszkole Nr 11
• Barbara Klimaszewska – Publiczne Przedszkole Nr 12
• Izabela Brawańska – Publiczne Przedszkole Nr 15
• Katarzyna Palczak – Publiczne Przedszkole Nr 16
• Danuta Starzyniec – Publiczne Przedszkole Nr 20
• Joanna Kubica – Publiczne Przedszkole Nr 21
• Alina Światowiec-Król – Publiczne Przedszkole Nr 23
• Hanna Waltar-Lerch – Publiczne Przedszkole Nr 26
• Beata Siwiec – Szkoła Podstawowa Nr 5
• Robert Bareja –  Szkoła Podstawowa Nr 6
• Katarzyna Kul. – Szkoła Podstawowa Nr 9
• Małgorzata Targiel – Szkoła Podstawowa Nr 10
• Tomasz Domagała – Szkoła Podstawowa Nr 12
• Mariusz Piórkowski – Szkoła Podstawowa Nr 18
• Ewa Mentel – Zespół Szkół Nr 2
• Magdalena Kuszlewicz-Klos – III Liceum Ogólnokształcące
• Barbara Gadowska – Zespół Szkół Nr 5
• Artur Hausman – CKZ

– Objęcie stanowiska dyrektora to odważny krok w karierze nauczy-
ciela. Wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ale też satysfakcją. 
Wszystkim nowym kierującym placówkami życzę satysfakcji z pracy 
i spełnienia zawodowego w nowej roli – życzyła Anna Hetman, 
prezydent miasta.

10 osób, w tym czworo świeżo upieczonych emerytów, zakoń-
czyło swoje kadencje.

– Dziękuję Państwu za ogrom wykonanej pracy i włożonego w nią 
serca. Wiem, jak trudny to zawód, dlatego tym bardziej cieszę się 
z osiągnięć, jakimi mogą poszczycić się jastrzębskie szkoły i przed-
szkola. To Wasza zasługa – Anna Hetman.

Dyrektorzy kończący kadencje:
• Jolanta Paluch – Publiczne Przedszkole Nr 3
• Teresa Wysińska – Publiczne Przedszkole Nr 15
• Marzanna Nizińska – Publiczne Przedszkole Nr 21
• Ewa Radomska-Mura – Publiczne Przedszkole Nr 26
• Ewa Wandas-Sazykin – Szkoła Podstawowa Nr 5
• Artur Tomanek – Szkoła Podstawowa Nr 10
• Agnieszka Gałuszka – Szkoła Podstawowa Nr 18
• Wioletta Brzykcy – III Liceum Ogólnokształcące
• Dariusz Przygodzki – Centrum Kształcenia Zawodowego
• Sylwia Banasiak-Żarska – Zespół Szkół Handlowych

tekst: Łukasz Parylak

Nauka w Jastrzębiu-
Zdroju w roku 
szkolnym 2022/2023. 
Ilu przedszkolaków 
i uczniów rozpoczęło 
edukację?
Przedszkola – 2619 dzieci w tym 73 uczniów będących 
obywatelami Ukrainy

Szkoły podstawowe – 5399 uczniów w tym 129 uczniów 
będących obywatelami Ukrainy

Szkoły ponadpodstawowe – 4911 uczniów w tym 46 
uczniów będących obywatelami Ukrainy

W tym
• Licea ogólnokształcące – 2383 uczniów
• Technika – 1579 uczniów
• Szkoły zawodowe/branżowe – 949 uczniów.

PIERWSZY KROK W SZKOLNY ROK
Ponad 700 jastrzębskich pierwszoklasistów i przed-
szkolaków otrzymało od Urzędu Miasta wyprawki 
i prezenty na dobry początek drogi edukacji szkolnej. 
Są one wstępem do tak ważnego, nowego rozdziału 
w życiu małych zuchów!

Po dwóch miesiącach przerwy w nauce wybrzmiał 
pierwszy dzwonek, zwiastując rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego. Korzystając z okazji tak uroczystego wyda-
rzenia, prezydent Anna Hetman odwiedziła Szkołę Pod-
stawową nr 13 i złożyła serdeczne życzenia wszystkim 
uczniom i pedagogom.

Na szczególne niespodzianki mogli liczyć pierwszokla-
siści. Otrzymali oni wyprawki z plecakami, grami eduka-
cyjnymi i notesami. Za to w rączki przedszkolaków trafiło 
ponad 600 kolorowanek z wizerunkiem miasta.

tekst: Małgorzata Krzeszkiewicz, fotografia: Wiktoria Knesz
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NOWE KOMPUTERY ROZDANE! POMOGĄ 
W NAUCE JASTRZĘBSKIM UCZNIOM
Z oferty udziału w programie „GrantyPPGR – wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” skorzystało 
w naszym mieście 79 osób.

Program kierowany był do uczniów szkół podstawowych i średnich 
zamieszkałych w Jastrzębiu-Zdroju, którzy potrafili udokumen-
tować zatrudnienie członka swojej rodziny (rodziców, dziadków, 
pradziadków) w dowolnym PGR na terenie kraju. Procedura wery-
fikacji złożonych dokumentów, oceny projektu, podpisania umowy 
o dofinansowanie, a potem procedury przetargowe trwały dziewięć 
miesięcy. Z końcem wakacji komputery, myszki komputerowe oraz 

torby trafiły do zakwalifikowanych do projektu uczniów, tak by słu-
żyły im w nowym roku szkolnym.

– Cieszę się, że istnieje możliwość pozyskiwania takich środków. Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu to ważne zadanie, na szczęście 
gmina może tu liczyć na wsparcie zewnętrzne. Komputery trafiły na 
przykład do przyszłego informatyka i początkującej graficzki – jestem 
pewna, że pomogą w procesie kształcenia – mówiła Anna Hetman, 
prezydent miasta.

Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jed-
nostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. To środki 
m.in. na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla 
jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z no-
woczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpie-
czeństwa oraz szkolenia.

Nabór prowadzony był jesienią ubiegłego roku. Informacja o nim 
dystrybuowana była w jastrzębskich szkołach, na stronie interne-
towej miasta oraz w gazecie „Jastrząb”.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
fotografia: Łukasz Parylak

GALA TALENT MAM
Znamy zwycięzców 4. edycji konkursu Talent Mam! 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Kategoria śpiew:
I miejsce Natalia Motyka – Zespół Szkół nr 2
II miejsce Anna Janulek – I Liceum Ogólnokształcące
III miejsce Miriam Mosoń – Zespół Szkół nr 6

Kategoria taniec:
I miejsce Natalia Szmuk – Szkoła Podstawowa nr 16
II miejsce Małgorzata Piwowar – Zespół Szkół nr 2
III miejsce Hanna Famulska – Publiczna Szkoła Podstawowa 
Sióstr Salezjanek

Kategoria gra na instrumencie:
I miejsce Nikola Świerczek – Zespół Szkół nr 6
II miejsce Juliusz Szweda – Zespół Szkół nr 6
III miejsce Tomasz Świtała – Zespół Szkół nr 6

W przypadku nagrody publiczności widownia była zgodna 
z jury. Została ona przyznana Natalii Motyce!

tekst i fotografie: Dominika Glądała
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42. ROCZNICA PODPISANIA 
POROZUMIENIA 
JASTRZĘBSKIEGO
3 września 1980 roku strajkujący z 56 zakładów wywalczyli 
m.in. prawo do wolnych sobót i niedziel. Było to przełomowe, 
trzecie z porozumień społecznych podpisanych latem 1980 r. 
między władzami PRL a strajkującymi robotnikami.

Obchody uroczystości z udziałem premie-
ra Mateusza Morawieckiego rozpoczęły 
się mszą św. w jastrzębskim kościele pw. 
Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. 
Mszę poprowadził bp Grzegorz Olszowski, 
który podczas homilii podkreślał istotę wy-
darzeń sprzed 42 lat, dzięki którym odzy-
skano wolność i godność człowieka.

Pod pomnikiem Porozumienia Jastrzęb-
skiego oprócz premiera kwiaty złożyli m.in. 
przedstawiciele rządu: wiceminister akty-
wów państwowych Piotr Pyzik, minister 
w Kancelarii Premiera Michał Wójcik i wice-
minister sprawiedliwości Michał Woś, do-
radca prezydenta Andrzeja Dudy Agnieszka 
Lenartowicz-Łysik. Uczestnicy obchodów, 
podkreślali wagę wydarzeń sprzed 42 lat.

– Porozumienie Jastrzębskie było dopełnie-
niem porozumień sierpniowych, zawartych 
kilka dni wcześniej między władzą a strajku-
jącymi robotnikami w Szczecinie i Gdańsku 
– napisała w mediach społecznościowych 
Kancelaria Premiera.

Również prezydent Jastrzębia-Zdroju 
Anna Hetman wraz z sekretarzem Krzysz-
tofem Kucią złożyli kwiaty, oddając hołd 
strajkującym, dzięki którym odzyskano 
wolne soboty i niedziele, obniżenie wieku 
emerytalnego dla pracowników dołowych, 
przyznania dodatków za rozłąkę i zaliczenie 
pylicy płuc do chorób zawodowych.

Wśród uczestników obchodów obecni byli 
także szefowie spółek węglowych i insty-
tucji górniczych, dyrektorzy kopalń, parla-
mentarzyści, samorządowcy i związkow-
cy z liderem Solidarności Piotrem Dudą. 
Obecny był także ostatni żyjący sygnata-
riusz porozumienia sprzed 42 lat Grzegorz 
Stawski, jak również górnicy, którzy wów-
czas uczestniczyli w strajku. Zakłady pracy 
reprezentowały liczne poczty sztandarowe.

Minutą ciszy uczczono pamięć górników – 
ofiar kwietniowych katastrof w kopalniach 
Pniówek i Zofiówka.

tekst: Małgorzata Krzeszkiewicz 
fotografie: Wiktoria Knesz

6                     www.jastrzebie.pl



RAZEM 
STWORZYMY 
JASTRZĘBIE 
DLA MŁODYCH!
W Urzędzie Miasta odbyło 
się pierwsze spotkanie 
dotyczące nowej strategii.
Prezydent Anna Hetman, Agata Piotrkowska, Peł-
nomocniczka Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ds. 
polityki młodzieżowej oraz pracownicy Wydziału Stra-
tegii i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta spotkali się 
z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta oraz 
uczniami szkół ponadpodstawowych.

Młodzież ze swoimi ideałami, aspiracjami i talentami 
jest ważną częścią naszej społeczności. Wzbogaca ją, 
inspiruje i aktywizuję energią. Strategia dla młodych 
będzie swoistym rodzajem umowy społecznej pomię-
dzy miastem, a młodzieżą. Zarówno Jastrzębie-Zdrój jak 
i mieszkający w nim młodzi ludzie mają sobie wiele do 
zaoferowania.

– mówi Anna Hetman, prezydent miasta

Jej współautorami i autorami będą osoby w wieku 16-
36 lat, mieszkające, uczące się, pracujące lub po prostu 
korzystające z przestrzeni i oferty Jastrzębia-Zdroju.

Chcemy oprzeć się na czterech zasadach angażowania 
– wzajemnego szacunku, otwartości i jawności, repre-
zentacji różnych grup młodzieży, rozwoju kompetencji 
wśród młodych ludzi.

– informuje Agnieszka Pabich, naczelnik Wydziału 
Strategii i Obsługi Inwestora

Uczestnicy spotkania ustalili harmonogram prac 
i pierwsze działania. Będą spotykać się w szkołach 
i przestrzeni neutralnej. Również tej miejskiej, ważnej 
z punktu przyszłości miasta. Rozmawiać i wspólnie 
tworzyć Jastrzębie-Zdrój przyszłości. Finałem przed-
sięwzięcia będzie debata oxfordzka.

Chcemy aby Jastrzębie-Zdrój było miastem, w którym 
młodzi ludzie, poprzez realizację swoich marzeń, pasji 
i różnorodnych zawodowych aspiracji realnie je współ-
tworzyli i rozwijali dla dobra wszystkich mieszkańców.

– dodaje Anna Hetman

Wywiad z Agatą Piotrkowską o strategii i rozwijają-
cym się potencjale młodych jastrzębian na stronie 15.

tekst: Agnieszka Pabich, fotografia: Elżbieta Swaczyj-Szmuk

KONIEC PRAC NA 
UL. WARSZAWSKIEJ. 

ULICA ODZYSKAŁA BLASK!
Nowe chodniki, drogi dla 

rowerów, poprawa nawierzchni 
– to tylko część prac, które 

zrealizowano w ramach 
kolejnego etapu modernizacji 

ul. Warszawskiej.
W połowie września zakończyły się prace mające na celu po-
prawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skorygowano pra-
woskręt z ul. Warszawskiej w ul. Północną, aby zmniejszyć 
prędkość pojazdów na wylocie skrzyżowania, na którym jest 
przejście dla pieszych. Na ul. Północnej wykonano wyspę roz-
dzielającą kierunki ruchu, dzięki której powstał azyl na przejściu 
dla pieszych, o który wnioskowali mieszkańcy. Na ul. Warszaw-
skiej wykonano nową nawierzchnię jezdni, dróg dla rowerów 
o nawierzchni asfaltowej oraz chodników z kostki brukowej.

Przez ul. Warszawską wyznaczono nowy przejazd dla rowerów.

Nowe skrzyżowanie dostosowano do planów odbudowy linii 
kolejowej przez CPK.

Koszt realizacji inwestycji to blisko 1 100 000,00 zł.

Przypomnijmy, że w połowie tego roku wykonano nową sy-
gnalizację świetlną na skrzyżowaniu Warszawskiej z Poznań-
ską i Porozumienia Jastrzębskiego. Poza sygnalizacją powstała 
również nowa droga dla pieszych i rowerzystów, a także zatoka 
autobusowa. Wymieniono również nawierzchnię i doświetlono 
aż 5 przejść dla pieszych.

Ulica Warszawska została wyremontowana w ramach Wielo-
letniego Programu Modernizacji Dróg w Jastrzębiu-Zdroju.

tekst i fotografie: Elżbieta Swaczyj-Szmuk
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„TO BYŁO SZCZEGÓLNE PRZEŻYCIE”. 
ŁĄCZNIE 9 TYSIĘCY GOŚCI ODWIEDZIŁO 
JASTRZĘBSKĄ INDUSTRIADĘ

Pierwsza w Jastrzębiu-Zdroju Industriada zapewniła uczestnikom ponad 
10 godzin atrakcji. Przez ten czas przez teren przy Łaźni Moszczenica 
przewinęło się około 9 tysięcy osób.
Wystawy historycznych zdjęć czy niezwy-
kłych obrazów Ludwika Holesza, wycieczki 
z przewodnikiem zabytkowymi autobusami, 
zlot starych samochodów, prawdziwa kuli-
narna bitwa, magiczny wieczór z Teatrem 
Ognia Mandragora, a na deser… niesamo-
wity koncert Adama Sztaby. Z wybitnym 
muzykiem zagrała nie tylko jego orkiestra, 
ale również ośmioro młodych wokalistów, 
wybranych w internetowym castingu.

– Poznaliśmy się mniej więcej 30 godzin 
wcześniej. I było to dla obu stron szczególne 
przeżycie. Nastąpiło coś, co absolutnie ko-
cham w muzyce, czyli wymiana emocji, ener-
gii, muzykalności, wrażliwości, szaleństwa. 
Ośmioro wokalistów związanych ze Śląskiem, 
których wybrałem w internetowym castingu, 
zaśpiewało udanie w minioną sobotę w to-
warzystwie mej Orkiestry w Jastrzębiu-Zdroju. 
[...] Narybku, trzymaj się dzielnie! – napisał po 
koncercie na swojej stronie na Facebooku 
Adam Sztaba.

Nowe aranżacje, jakie zyskały najważniej-
sze polskie piosenki o wolności, dosłow-
nie porwały słuchaczy zgromadzonych na 
parkingu przed Łaźnią. Podczas koncertu 
można było usłyszeć między innymi „Co 
mi, Panie, dasz” w brawurowym wykonaniu 
Karoliny Strzebońskiej, „Psalm stojących 
w kolejce ”, który wzruszająco zaśpiewała 
Katarzyna Posikata czy energetyczne „Tak, 
tak, to ja” w wykonaniu Kamila Franczaka.

Podczas Industriady każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. Najmłodsi zobaczyli pokaz daw-
nych zabawek Marka Szołtyska, a później 
próbowali własnych sił w grach podwórko-
wych przygotowanych przez harcerzy. Z ich 
pomocą zagrali w kapsle, klasy czy rywalizo-
wali w rzutach piłkami do puszek. Spragnieni 
sportowych wyzwań grali w piłkę z zawod-
nikami GKS Jastrzębie lub mierzyli swoje siły 
w ringu bokserskim. O Puchar Prezydenta 
Miasta rywalizowali miłośnicy skata.

Popularnością cieszyły się wystawy: w tym 
charakterystyczne, barwne malarstwo 
Ludwika Holesza, przedstawiające świat 
„zanim powstał węgiel”, czy te dotykające 
historii naszego miasta: „Początek i ko-
niec KWK Moszczenica”, „Jastrzębie-Zdrój 
w PRL-u” oraz „Żądamy wolnych Sobót”. Na 
czarno-białych zdjęciach, wykonanych przez 
wybitnych fotografów, takich jak Stanisław 
Sputo, Józef Żak, Bolesław Dymiński czy Ze-
non Keller, uchwycono zarówno najbardziej 
przełomowe momenty w dziejach naszego 
miasta, jak i jego życie codzienne. Co godzi-
nę spod Łaźni odjeżdżały charakterystyczne 
autobusy – „ogórek” i Autosan. Zza ich szyb 
uczestnicy Industriady poznawali miasto od 
innej niż zazwyczaj strony – patrząc na nie 
oczami ludzi, którzy żyli w naszym mieście 
50 lat temu. Po ognistym pokazie Mandra-
gory przewidziano seans kronik filmowych.

– Przez niemal cały dzień mieszkańcy i przy-
jezdni mogli poznawać Jastrzębie-Zdrój z „ogór-
ka” i starych autobusów, a jednocześnie bawić 
się przy Łaźni Moszczenica, która jest moder-
nizowana. Niezmiernie się cieszę, że udało się 

nam po raz pierwszy zorganizować w naszym 
mieście Industriadę. Pogoda dopisała, uczestni-
cy również zadowoleni. Impreza udana – pod-
sumowała prezydent Anna Hetman.

Goście Industriady mogli również, dzięki fil-
mowi z drona, zobaczyć jak obecnie wygląda 
od wewnątrz budynek Łaźni Moszczenica. 
– Chcemy, żebyście już teraz mogli zerknąć, jak 
wygląda Łaźnia. Gorąco wierzę w to, że spo-
tkamy się tutaj znowu podczas otwarcia Car-
bonarium. Wówczas będziecie mogli porównać 
dwa oblicza tego budynku – zapowiadała dy-
rektor Instytutu Dziedzictwa i Dialogu Łaźnia 
Moszczenica, Izabela Grela.

tekst i fotografie: Instytut Dziedzictwa 
i Dialogu – Łaźnia Moszczenica
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JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MIEJSCEM 
AKCJI POWIEŚCI SENSACYJNEJ

Czarny humor, szybka akcja, świetna intryga, oryginalna fabuła 
– recenzenci nie szczędzą pochwał powieściom Tomasza Żaka 
„Trzydziestka” oraz „Dwudziestka”. Zanim dla pochodzącego 
z Wielkopolski pisarza natchnieniem stało się Jastrzębie-Zdrój, był on 
dziennikarzem telewizyjnym, miejskim radnym, handlowcem, a nawet 
wokalistą w kapeli harcore punk. Dziś prócz pisania, uwielbia i propaguje 
sport, a w szczególności biegi z przeszkodami. Tomasz Żak w ostatnim 
czasie odwiedził nasze miasto z zamiarem literackim…

 „Jeszcze wczoraj był pełen nadziei na 
lepszą przyszłość. Wczoraj ma jednak tę 
przypadłość, że rzadko kiedy przekłada się 
na dzisiaj, a jeszcze rzadziej na jutro.”

– Jest Pan po raz pierwszy w Jastrzębiu-Zdroju?

– Nie, ale teraz jestem na dłużej. Często bywam niedaleko – w Wo-
dzisławiu Śląskim, bo stamtąd pochodzi moja narzeczona. W Ja-
strzębiu do tej pory byłem przejazdem, a raz turystycznie – na 
Żelaznym Szlaku Rowerowym.

– Jak się Pan u nas czuje?

– Bardzo dobrze, to fajne miasto. Lubię tu spędzać czas, może 
to kwestia śląskiego magnetyzmu? Bardzo zaskoczyła i ucieszyła 
mnie otwartość mieszkańców: chętnie zagadują, pytają. Dużo jeż-
dżę po Polsce i najczęściej widzę pochylone głowy nad telefona-
mi… To bardzo miłe, że jeszcze potrafimy ze sobą rozmawiać… Ten 
region zaskakuje mnie też zielenią. Śląsk – czarny, industrialny? 
Okazuje się, że raczej Łódź bardziej go przypomina. Wydaje mi się, 
że dobrze żyłoby się tu na co dzień. Może kiedyś? Kto wie?

– Biega Pan po naszych zielonych terenach?

– Biegam, czują to już moje kolana. Robiąc dziesięciokilometrowe 
kółka, muszę się pilnować, bo bardzo łatwo się gubię… No i dużo 
spaceruję z synkiem.

– Rozmawiał Pan z mieszkańcami. Odkrył Pan coś ciekawego, 
co warto wykorzystać w nowej książce?

– Mam już zapisany plik w telefonie, który się nazywa „pomy-
sły Jastrzębie”. Mam ich wiele, na pewno kilku użyję. Rozmowy 
z mieszkańcami sporo mi dały. Można wiele wyczytać z publikacji 
historycznych, ale co innego opowieści ludzi tu mieszkających. Na 
przykład o historii kościoła w osiedlu Przyjaźń, o członkach rodzin, 
którzy w czasie stanu wojennego nagle znaleźli się po obu stronach 
barykady…

– Czy czytelnicy odkryją w powieści ślady Jastrzębia?

– Zapewne, zdarzenia będą osadzone w Jastrzębiu, ale nie chcę za 
wiele zdradzić. Będzie ciekawie, mam nadzieję.

„Nigdy wcześniej nikogo nie zabił. Myślał, 
że będzie to bardziej ekscytujące, a tu 
zwykły huk i ofiara leży i kwiczy.”

– Poprzednie Pana powieści miały scenerię kryminalną, zagad-
kową. Czego możemy spodziewać się w nowej książce?

– Od dziecka pociągały mnie historie mroczne i niejednoznaczne 
postacie. Lubię takie teksty czytać i takie filmy oglądać, więc taka 
tematyka jest mi bliska. Ludzie przez los pokiereszowani, szukający 
swego miejsca w świecie. Chciałbym, żeby je znaleźli… Także ta 
najnowsza powieść będzie miała mroczne wątki kryminalne. Akcja 
będzie się działa w czasach, kiedy Jastrzębie było niewielką miej-
scowością, następnie w latach osiemdziesiątych oraz współcze-
śnie, kiedy wątki się zazębią. Bez zjawisk społeczno-kulturalnych 
na pewno się nie obejdzie.

– Tytuł już Pan wymyślił?

– Tak, ale nie zdradzę go. Na razie zakwestionowała go moja na-
rzeczona – pierwsza czytelniczka. Książka powstanie do końca 
roku, ale kiedy zostanie wydana, nie wiadomo. Być może uda się 
w przyszłym roku. Mam nadzieję na spotkanie z czytelnikami. Ma-
cie tu w Parku Zdrojowym pięknie usytuowaną bibliotekę…

 „Chwila to bardzo kapryśna jednostka 
czasu – raz trwa kilka sekund, a niekiedy 
kilka lat.”

rozmawiała Sabina Kończal, fotografia: Łukasz Parylak 
Cytaty pochodzą z powieści Tomasza Żaka
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KULTURA ŻYDOWSKA W GALERII CIASNA
Do 7 października można podziwiać nową wystawę „Wycinanki 
aszkenazyjskie i sefardyjskie” autorstwa Marii Gołąb. Warto zajrzeć 
do Galerii i obejrzeć prace, które charakteryzuje mistrzowska 
precyzja cięcia.

Wycinanka żydowska to zjawisko zarówno 
sefardyjskiej, jak i aszkenazyjskiej kultu-
ry. Odmienność tych rodzajów wycinanek 
wynika z różnic między dwiema wielkimi 
tradycjami judaizmu.

Autorka, która jest absolwentką krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych o swojej 
pasji pisze tak: „Spotkanie z wycinanką ży-
dowską było odkryciem nowego, niezna-
nego mi, egzotycznego świata. Nie tylko 
bowiem w dziedzinie treści i symboliki, ale 
także i w sferze techniki stanowiła ona dla 
mnie zaskoczenie. Moje dni z wycinanką 
upływają wśród zwierząt, które wymyślam. 
Łaszą się i dopraszają łaski wycięcia. Nie 
mogę im odmówić. Ale jest we mnie i ten 
drugi świat, głębiej ukryty, i on też prosi 
o uwagę. Te moje orientalne prace mogą 
się wydawać obce – tu, w Polsce – ale dla 
mnie są one powrotem do samej siebie 

z lat szkolnych. Tam jestem sobą i tu też, 
tylko inaczej. To dwie połowy owocu”.

Serdecznie zapraszamy na wystawę dzieł 
pełnych symboli i ukrytych znaczeń.

tekst: Elżbieta Swaczyj-Szmuk

PRACE MISTRZA BEKSIŃSKIEGO 
W GALERII SZTUKI EPICENTRUM
Miejski Ośrodek Kultury Galeria Sztuki Epicentrum zaprasza 
na wystawę fotografii „Zdzisław Beksiński – od fotografii do 
fotomontażu komputerowego”. Wstęp wolny!

Wernisaż odbędzie się 13 październi-
ka 2022 r. o godzinie 17.00, natomiast 
wystawę można odwiedzić od 13.10. do 
20.11.2022 r. Łącznie można zobaczyć 62 
fotografie, 50 to prace czarno-białe z lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. 
Pozostałe to komputerowe fotomontaże, 
z dziesięciu ostatnich lat twórczości Artysty.

Zdzisław Beksiński – fotografik, malarz 
i grafik komputerowy. Urodził się w Sa-
noku 24 lutego 1929 r. zmarł tragicznie 
21 lutego 2005 r. w Warszawie. W latach 
1947 – 1952 studiował architekturę na 
Politechnice Krakowskiej. Po ukończe-
niu studiów odbył kilkuletni nakaz pra-
cy, mieszkając w Rzeszowie i Krakowie. 
W 1955 r. powrócił do Sanoka, pracując 
jako projektant w Fabryce Autobusów. 
Na początku lat 50-tych XX w. rozpoczy-

na działalność artystyczną, na początku 
jako fotografik, wystawiając swoje prace 
na kilku wystawach, m.in. w: Gliwicach, 
Warszawie i Poznaniu. Nieco później daje 
się poznać jako rzeźbiarz, grafik i malarz, 
zyskując uznanie i sławę, wykraczające 
daleko poza Polskę. Od 1994 r. jako jeden 
z pierwszych artystów w naszym kraju, 
tworzy fotomontaże komputerowe.

Prezentowane na wystawie fotografie 
pochodzą ze zbiorów Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku. Ekspozycja wystawy 
w Miejskim Ośrodku Kultury w Jastrzębiu 
Zdroju została zorganizowana we współ-
pracy z Agencją Zegart.

Wystawę można zwiedzać od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00.

tekst: Elżbieta Swaczyj-Szmuk
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DOPŁATY DO ZAKUPU WĘGLA
Dodatek węglowy to świadczenie w wysokości 3 000 zł dla gospodarstw domowych, 
których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo 
stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 
85% węgla kamiennego. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu. Warunkiem 
otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie wysłana 
na wskazany adres poczty elektronicznej wnioskodawcy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1. osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodar-
stwo domowe jednoosobowe) albo

2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespo-
krewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 
z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo do-
mowe wieloosobowe).

Uwaga! Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego 
gospodarstwa domowego.

Obecnie Sejm przyjął projekt nowelizacji Ustawy o dodatku 
węglowym, zgodnie z którym jeden dodatek węglowy przy-
sługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszku-
jących pod tym samym adresem.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku:
• elektronicznie za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP: 

/JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka (wniosek ten opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia 
z wykorzystaniem profilu zaufanego)

• tradycyjnie (papierowo) – do 30 listopada 2022 roku: w Wy-
dziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 
20 A w Jastrzębiu-Zdroju

SALA OBSŁUGI czynna jest w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30-13:00
czwartek 12:00-17:00
piątek 7:30-13:00

Jest również możliwość składania wniosków o dodatek 
węglowy do urny podawczej, która znajduje się przed Wy-
działem Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zie-
lonej 20A w Jastrzębiu-Zdroju w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:00
czwartek 07:30-17:00
piątek 7:30-14:00

Wniosek można pobrać ze strony BIP Jastrzębie-Zdrój

https://bip.jastrzebie.pl/sprawa-do-zalatwienia/69868/wy-
danie-informacji-lub-decyzji-w-sprawie-dodatku-weglowego

oraz ze strony Ministerstwa Klimatu I Środowiska

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy

Kompleksowe informacje na temat dodatku znajdują się 
także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Śro-
dowiska.
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DODATEK OSŁONOWY. JAK GO OTRZYMAĆ?
Od stycznia 2022 r. osoby o niskich dochodach mogą się ubiegać o wypłatę dodatku 
osłonowego. To specjalne świadczenie, które ma częściowo zrekompensować wzrost cen 
energii elektrycznej, gazu czy żywności.

Nabór wniosków o dodatek osłonowy trwa tylko do 31 paź-
dziernika 2022r.

O wysokości świadczenia decyduje kryterium dochodowe oraz 
źródło ciepła, z jakiego korzysta się w danym gospodarstwie 
domowym. Podstawę ustalenia prawa do dodatku osłonowe-
go stanowią obecnie dochody uzyskane w 2021 roku przez 
wszystkie osoby tworzące dane gospodarstwo domowe – 
dotyczy to wniosków złożonych między 1 sierpnia a 31 paź-
dziernika 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* 

przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych;
• gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy za-

łożeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie 
na osobę;

• gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* 
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę;

• gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 
zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę.

*Kwota podwyższonego o 25% dodatku osłonowego doty-
czy wyłącznie wnioskodawców, których głównym źródłem 
ogrzewania gospodarstwa domowego jest węgiel i paliwa 
węglopochodne.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. 
zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten 
będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium do-
chodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę 
tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków 
osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:
• elektronicznie za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP: /

JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka (wniosek ten opatruje się kwali-
fikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wy-
korzystaniem profilu zaufanego) do 31 października 2022r.

• tradycyjnie (papierowo) – do 31 października 2022 r.: w Wy-
dziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 
20 A w Jastrzębiu-Zdroju

SALA OBSŁUGI czynna jest w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa 7:30-13:00
czwartek 12:00-17:00
piątek 7:30-13:00

Istnieje również możliwość składania wniosków o dodatek 
osłonowy do urny podawczej, która znajduje się przed Wy-
działem Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zie-
lonej 20A w Jastrzębiu-Zdroju w godzinach
poniedziałek, wtorek, środa 7:30-15:00
czwartek 07:30-17:00
piątek 7:30-14:00

Wniosek można pobrać ze strony BIP Jastrzębie-Zdrój

https://bip.jastrzebie.pl/sprawa-do-zalatwienia/67686/wyda-
nie-informacji-lub-decyzji-w-sprawie-dodatku-oslonowego

oraz ze strony Ministerstwa Klimatu I Środowiska

w zakładce do pobrania

https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-
-oslonowy

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także 
na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza 
do wzięcia udziału w wycieczkach i wydarzeniach:

1.10.2022 – Operetka w Gliwicach „Zaczarowany świat operetki”.

6-8.10.2022 – Licheń i inne sanktuaria

15.10.2022 – Teatr Komedii Gliwice „Wieczór kawalerski”

23-28.12.2022 – Wyjazd do Zakopanego

Dyżury Stowarzyszenia Aktywny Senior odbywają się w Jastrzęb-
skim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12a 
w każdy czwartek w godz. 17:00 – 18:00.

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

INFORMACJA O OGŁOSZENIU PRZETARGU
Zgodnie z § 17 Zarządzenia Prezydenta Miasta Ja-
strzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.601.2016 z dnia 15 li-
stopada 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad 
najmu lokali użytkowych stanowiących własność 
Miasta Jastrzębie-Zdrój:
Miejski Zarząd Nieruchomości informuje, iż na dzień 
26.09.2022 r. godz.: 12:00 został ogłoszony nieograni-
czony przetarg pisemnych ofert na najem lokalu użyt-
kowego przy ul. Wrzosowej 12A w Jastrzębiu-Zdroju.

Przeznaczenie lokalu – działalność usługowo-han-
dlowa.
Charakterystyka lokalu:
– powierzchnia użytkowa: 151,57 m²,
– powierzchnia dodatkowa (udział w częściach 
wspólnych budynku): 14,98 m²,
– powierzchnia grzewcza: 166,55 m².

Wadium: 1000,00 zł;
Termin wpłaty wadium 26.09.2022 r., do godz. 11:00,
Termin składania ofert: 26.09.2022 r., do godz.: 12:00.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie inter-
netowej: www.mzn.jastrzebie.pl oraz pod numerem 
tel.: 32 47 87 016.
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„ZAWSZE DĄŻYŁAM DO TEGO, ABY GŁOS MŁODYCH LUDZI BYŁ BRANY POD UWAGĘ”
Młodzieżowa Rada Miasta zrzesza gro-
no kreatywnych ludzi, którzy angażują się 
w miejskie przedsięwzięcia, a także orga-
nizują własne. Wiedzą, co chcą osiągnąć 
i mają jasno wyznaczone cele. O strategii 
i rozwijającym się potencjale młodych ja-
strzębian rozmawiamy z byłą przewodni-
czącą MRM Agatą Piotrkowską.

Wraz z zakończeniem kadencji przewodni-
czącej rady miasta w Jastrzębiu, zaczęłaś 
nowy etap w stolicy i podjęłaś kolejne wy-
zwania. Zostałaś Dyrektorką Wykonawczą 
największej organizacji młodzieżowej w Pol-
sce, jakie masz plany, co chcesz osiągnąć?

 Moje plany tak naprawdę bardzo nie odsta-
ją od tych, które realizowałam w Jastrzębiu. 
Zawsze dążyłam do tego, aby głos młodych 
ludzi był brany pod uwagę przy kształto-
waniu polityki miejskiej. Zależało mi na tym, 

żeby mogli czynnie brać udział w tworzeniu 
otaczającej ich rzeczywistości. Starałam się 
także pokazywać moim rówieśnikom, jakie 
formy aktywizacji mają do wykorzystania 
i ile ciekawych możliwości dają im różne 
programy czy projekty. Teraz robię dokład-
nie to samo tylko na skalę ogólnopolską, 
a czasem i międzynarodową. Wspieram 
młodzież z całej Polski w ich działaniach 
i reprezentuję ich głos przed decydentami. 
Chciałabym, aby każde miasto w naszym 
kraju miało tak duże wsparcie dla młodzie-
ży od samorządowców i włodarzy, jakie my 
otrzymywaliśmy w młodzieżowej radzie 
i jakie ja otrzymuję do tej pory. Największym 
moim marzeniem jest, aby właśnie młodzi 
byli słuchani i brani pod uwagę, bo przecież 
przyszłość należy do nich.

W urzędzie miasta odbyło się spotkanie 
z pracownikami Wydziału Strategii i Obsłu-
gi Inwestora, prezydent miasta, przedsta-
wicielami Młodzieżowej Rady Miasta oraz 
uczniami szkół ponadpodstawowych. Co 
udało się ustalić, macie jakieś wspólne cele?

 Spotkaliśmy się z młodzieżą ze szkół śred-
nich oraz przedstawicielami Młodzieżowej 
Rady Miasta, aby porozmawiać o strategii 
dla młodych, nad którą rozpoczynamy pra-
cę wraz z prezydent Anną Hetman. Bardzo 
zależy mi, aby to oni brali czynny udział 
w tworzeniu strategii, głośno mówili czego 
oczekują od miasta, ponieważ wierzę, że 
wiedza i doświadczenie samorządowców 

w połączeniu z innowacyjnymi pomysła-
mi i kreatywnym podejściem do świata 
młodych przyniesie wiele korzyści. Kolejne 
spotkania będą miały miejsce w szkołach 
i w terenie, tak abyśmy dotarli do jak naj-
większej liczby młodzieży i mogli wspólnie 
z nimi rozmawiać o ich przyszłości w Ja-
strzębiu-Zdroju.

Jak widzisz Jastrzębie za kilka lat? Zauwa-
żasz potencjał u swoich młodszych kole-
gów, który będą mogli tutaj wykorzystać?

Niełatwe pytanie. Sama przeprowadziłam 
się do Warszawy, jednak decyzja, którą pod-
jęłam była związana z drogą kształcenia, jaką 
realizuję oraz dalszym rozwojem w trzecim 
sektorze i polityce młodzieżowej. Uwiel-
biam stolicę, ale jeszcze bardziej uwielbiam 
Jastrzębie, które zawsze będzie moją małą 
ojczyzną. Myślę, że samym problemem nie 
jest wyjazd młodych ludzi na studia w celu 
zdobywania wykształcenia, ale ogromnym 
wyzywaniem jest stworzenie miejsca, do 
którego będą chcieli wrócić po ukończeniu 
nauki. Jeśli chodzi o młodych to oczywiście 
potencjał jest ogromny i to obecne poko-
lenie ma w sobie dużą odwagę do zmian 
i przełamywania barier. Jednak stale trzeba 
ich w tym wspierać i starać się zrozumieć 
współczesne potrzeby, a nie ciągle patrzeć 
wstecz i porównywać, jak było kiedyś. Jeśli 
tylko damy im możliwość to jestem pewna, 
że przyszłość miasta jest w dobrych rękach.

rozmawiała Wiktoria Knesz

Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje poniższe za-
gadnienia:
• zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (np. stowarzyszeń, 

fundacji);
• zakładanie przedsiębiorstw społecznych (np. spółdzielni socjal-

nych, fundacji, stowarzyszeń z działalnością gospodarczą, spółek 
non-profit);

• podejmowanie działalności ekonomicznej w organizacjach po-
zarządowych (działalność statutowa odpłatna, działalność go-
spodarcza);

• rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej;
• pozyskiwanie zewnętrznego finansowania (np. dotacje, 1%, da-

rowizny, zbiórki publiczne);
• prowadzenie działalności statutowej (np. zmiany statutu, kwe-

stie związane z wolontariuszami, pracownikami, obowiązkami 
sprawozdawczymi).

Dyżury doradcy odbywać się będą w siedzibie Jastrzębskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 A raz w miesiącu.

Terminy doradztwa: 20.10.2022r., 17.11.2022r., 8.12.2022r. 
w godz. 9.00-12.00.

Doradztwo może odbywać się jedynie w momencie zgłoszenia 
zapotrzebowania na nie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój do 

Wydziału Dialogu Społecznego – Referatu Organizacji Pozarzą-
dowych, tel. 32 4785135, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl

Z doradztwa mogą skorzystać przedstawiciele (członkowie, pra-
cownicy, wolontariusze) podmiotów ekonomii społecznej mających 
siedzibę na terenie Jastrzębia-Zdroju. Warunkiem uczestnictwa 
w doradztwie jest przystąpienie do projektu „Ośrodek Wsparcia 
Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” i wypełnienie niezbęd-
nych w tym celu dokumentów (formularz zgłoszeniowy organizacji 
i osoby do projektu, umowa korzystania ze wsparcia OWES, formu-
larz i oświadczenie dotyczące pomocy de minimis).

Regulamin projektu zawierający zasady udziału znajduje się na ht-
tps://cris.org.pl/wp-content/cache/all/2015/09/01/osrodek-wspar-
cia-ekonomii-spolecznej-subregionu-zachodniego/index.html

Usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne. Projekt jest do-
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego (Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej 
w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii spo-
łecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego na lata 2014-2020).

Zapraszamy do korzystania z oferty!

Wznawiamy doradztwo dla organizacji pozarządowych 
z terenu Jastrzębia-Zdroju w ramach Ośrodka Wsparcia 
Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego
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WYKAZ
Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 55, działając na podstawie art. 35 ust.1 Ustawy o Gospodarce 
Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych stanowiących własność 
Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych pod wynajem.

Lp Obręb Nr 
działki

Nr księgi 
wieczystej

Powierzchnia 
użytkowa 

[m2]

Powierzchnia 
dodatkowa

[m2]
Adres Przeznaczenie

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

Okres 
najmu Termin opłat

1. JASTRZĘBIE 
MIASTO

417/423 
424/471 GL1J/00008905/0 12,50 - PPH „A”

C-4

Ograniczenie dotyczy 
branż do prowadzenia 

których niezbędna 
jest woda

*
do 

trzech 
lat

do 10-tego 
każdego 
miesiąca

2. JASTRZĘBIE 
MIASTO

417/423 
424/471 GL1J/00008905/0 15,30 - PPH „A”

C-5

Ograniczenie dotyczy 
branż do prowadzenia 

których niezbędna 
jest woda

*
do 

trzech 
lat

do 10-tego 
każdego 
miesiąca

* Minimalne miesięczne stawki czynszu zostały ustalone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój Nr Or.IV.0050.693.2021 z dnia 24.11.2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale 
użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej, stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Informacji o przedmiocie najmu udziela Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów MZN (tel. 32 478 70 16)

„PORADZĄ SOBIE 
Z NIMI NAWET DZIECI”

Automatyczne defibrylatory zewnętrze są gotowe do użycia 
w dwóch miejscach przy Żelaznym Szlaku Rowerowym.
To kolejny krok w dobrą w stronę. Żelazny Szlak Rowerowy, jako 
popularne miejsce aktywnego wypoczynku bezsprzecznie potrze-
bował tych urządzeń.

– Są to urządzenia, dzięki którym możemy uratować czyjeś życie. Będą 
służyły wszystkim. Oby były używane jak najrzadziej, albo nigdy. Jest to 
kolejny krok w stronę rozwoju infrastruktury wokół Żelaznego Szlaku 
Rowerowego, który jest atrakcją znaną nie tylko w naszym regionie, ale 
i chętnie odwiedzaną przez osoby z różnych części Polski – powiedzia-
ła Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.

Projekt jest zrealizowany przy udziale środków Fundacji JSW oraz 
budżetu miasta Jastrzębie-Zdrój.

– Jastrzębska Spółka Węglowa, a przede wszystkim Fundacja włącza 
się w różne działania miasta. Po środki sięgają szkoły, przedszkola, 
a w tym przypadku służymy wspólnie wszystkim naszym mieszkań-
com. Dziękuję za wsparcie – dodała prezydent miasta.

Podczas pokazu demonstrujących zasadę działania automatycz-
nych defibrylatorów Piotr Piotrowicz, ratownik medyczny, który na 
co dzień pracuje w zespołach wyjazdowych Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego, podkreślał, że nie należy bać się ich używać.

– Można użyć ich bez specjalnych szkoleń i umiejętności. Jest to urzą-
dzenie dla każdego, poradzą sobie z nim nawet dzieci. Nauka jego ob-
sługi mogłaby się zamknąć w jednym zdaniu – po prostu go włączcie 
– mówił Piotr Piotrowicz.

Warto również podkreślić, że to urządzenie nie jest w stanie zrobić 
nikomu krzywdy, więc nie ma najmniejszych powodów do obaw 
przed jego użyciem.

Urządzenia używamy w przypadku osób dorosłych, które są nie-

przytomne i nie oddychają. Pamiętać jednak należy, że najpierw 
konieczne jest udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie 
głowy do tyłu i ewentualne opróżnienie jamy ustnej. Po wezwa-
niu zespołu ratownictwa medycznego przystępujemy do działania 
i włączamy defibrylator zielonym przyciskiem.

Defibrylator będzie wydawał wyraźne instrukcje i krok po kroku 
przeprowadzi nas przez cały proces.

– Automatyczny defibrylator zewnętrzy to urządzenie, które według 
statystyk amerykańskiej grupy kardiologów, ratuje życie ludzkie doro-
słych osób w 99% przypadków, jeśli jest użyty wystarczająco szybko 
– podsumowuje ratownik.

Wyposażone w alarm i ogrzewanie kapsuły z urządzeniami AED 
(Automated External Defibrillator) zostały zamontowane do meta-
lowych konstrukcji istniejących przy Żelaznym Szlaku Rowerowym 
wiat odpoczynkowych:
• przy przepuście drogowym pod ul. Ździebły w Jastrzębiu-Zdroju 

– dojazd od ul. Kołłątaja lub ul. Czyża w Jastrzębiu-Zdroju;
• przy ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju – dojazd od 

ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju.

Oba miejsca strzeżone są kamerami monitoringu, a ponadto wy-
posażone są w stacje ładowania rowerów elektrycznych i stacje 
naprawcze. Każde otwarcie kapsuły powoduje alarm akustyczny 
oraz automatyczne powiadomienie Straży Miejskiej, dlatego waż-
ne jest, aby otwierać je wyłącznie w przypadkach uzasadnionych.

Na realizację przedsięwzięcia „Impuls dla serca” zakup sprzętu ratu-
jącego życie na Żelazny Szlak Rowerowy – Jastrzębie-Zdrój” została 
przekazana darowizna ze środków Fundacji JSW.

tekst: Łukasz Parylak
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SZYLDSZYLD

JAK WIDZISZ JASTRZĘBIE? PODZIEL SIĘ OPINIĄ 
I MIEJ WPŁYW NA MIEJSKĄ PRZESTRZEŃ

Środowisko w którym żyjemy, mieszkamy, pracujemy jest śro-
dowiskiem mocno zurbanizowanym. W takiej przestrzeni trudno 
jest nam funkcjonować. Jest wiele elementów, które nam prze-
szkadzają, rozpraszają nas i sprawiają, że czujemy się źle. Dobra 
wiadomość jest taka, że możemy to zmienić.
Miasto Jastrzębie-Zdrój przystąpiło do prac nad „uchwałą krajo-
brazową”. Będzie ona dokumentem, który zmieni oblicze naszych 
przestrzeni. Określi zasady i warunki sytuowania reklam – nawet 
tych, które są na działkach prywatnych. Co więcej, zaistnieje obo-
wiązek dostosowania tych, które już istnieją. I nie tylko reklam! 
Również szyldy, czyli każda informacja o prowadzonej działalności 
będzie podlegała zmianom.
Jesteśmy w momencie, w którym konstruowane są założenia 
tego dokumentu. Architekt Bartosz Poniatowski, szef firmy „Pro-
jekt: Miasto”, który został wybrany jako specjalista z największym 
doświadczeniem (pracował m. in. dla Cieszyna i Wisły) i pragnie 
wraz z Państwem sformułować założenia tego ważnego dla Ja-
strzębia-Zdroju dokumentu. Propozycje wypracowane w ramach 
konsultacji społecznych posłużą stworzeniu regulacji, która będzie 
łączyć oczekiwania różnych osób i grup osób.

Zapraszamy na serię konsultacji społecznych:

Wtorek, 4 października 2022 roku, godzina 17:00 spotkanie 
otwarte dla mieszkańców:
• Prezentacja wstępnych założeń uchwały krajobrazowej,
• Warsztaty dotyczące najlepszych rozwiązań przestrzennych dla 

reklam,
• Wypracowanie z uczestniczkami i uczestnikami korekty założeń.

Środa, 5 października 2022 roku, godzina 17:00 spotkanie ogólne 
dla przedsiębiorców:
• Prezentacja wstępnych założeń uchwały krajobrazowej,
• Wysłuchanie stanowisk przybyłych osób,
• Dyskusja i wypracowanie rekomendacji dla dalszych prac – 

z punktu widzenia biznesu.
• Spotkania będą miały miejsce w siedzibie Urzędu Miasta, sala 

129 A, I piętro.

Więcej informacji, w tym wstępne założenia uchwały krajobrazo-
wej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w za-
kładce Uchwała reklamowa.
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WICEMISTRZOWIE 
W JASTRZĘBSKIM 
WĘGLU
Tomasz Fornal i Jakub Popiwczak 
to zdobywcy srebrnego medalu 
w zakończonych we wrześniu 
mistrzostwach świata. Grupowy mecz 
z Meksykiem dla obu reprezentantów 
Polski był oficjalnym debiutem 
w rozgrywkach tej rangi.
Nasza reprezentacja z grupy wyszła bez porażki. W fazie pucharowej odpra-
wiła Tunezję, drugi raz pokonała Stany Zjednoczone i w tie-breaku zwyciężyła 
z Brazylią. Biało-czerwoni trzeci raz z rzędu zagrali w finale mundialu. Nieste-
ty, w katowickim Spodku, musieliśmy uznać wyższość świetnie dysponowanej 
kadry Włoch. Tomasz Fornal pojawił się na boisku w trzecim i czwartym secie 
i zdobył dla reprezentacji pięć punktów.

– Jestem dumny, że mogę być częścią tej grupy i z tego, co ta grupa zrobiła 
(…) Kilka świetnych meczów, w których było mnóstwo emocji i wychodzili-
śmy z nich zwycięsko. Pokonywaliśmy największe marki na świecie i to grupą, 
w której wielu z nas miało szansę pokazywania się w szerszym wymiarze 
czasu dopiero od tego roku. Chapeau bas dla całej drużyny, dla wszystkich ko-
legów z boiska, dla całego środowiska siatkarskiego w Polsce, bo uczestniczyć 
w tym wszystkim to była przyjemność – tuż po finale mówił w wywiadzie dla 
klubowej telewizji Jakub Popiwczak.

Jastrzębski Węgiel na mundialu reprezentowali też: Benjamin Toniutti, Trevor 
Clevenot i Stephen Boyer w kadrze Francji, trener Marcelo Mendez jako szko-
leniowiec reprezentacji Argentyny oraz statystyk Bogdan Szczebak w drużynie 
narodowej Słowenii. Do ćwierćfinałów awansowali wszyscy przedstawiciele 
naszego klubu na mundialu. Ostatecznie Słowenia zajęła rewelacyjne czwarte 
miejsce, Francja piąte, Argentyna ósme.

tekst: Łukasz Parylak, fotografia: Magdalena Kowolik

TRZECIA 
NA ŚLĄSKU
Aleksandra Cyrek wywalczy-
ła brązowy medal Międzyna-
rodowych Mistrzostw Śląska 
w kategorii juniorek do 60 kg. 
Reprezentantka BKS Jastrzębie 
w półfinale zawodów dozna-
ła porażki z mistrzynią Europy 
i późniejszą triumfatorką impre-
zy – Tetianą Dowhal.

KONTUZJA 
CARLOSA
W meczu przeciwko Stomilowi 
Olsztyn kontuzji doznał kapitan 
GKS-u Jastrzębie, Kamil Jadach.

„Carlos” w 13. minucie spotkania 
podczas starcia w środku pola nie-
szczęśliwie upadł na bark. Prze-
prowadzone szczegółowe badania 
wykazały u naszego pomocnika 
podwichnięcie stawu barkowo-
-obojczykowego lewego. Prze-
rwa w treningach Kamila potrwa 
od trzech do czterech tygodni.

„BOKS NA 
RINGU, NIE 
NA ULICY”
Bokserski Klub Sportowy Ja-
strzębie już po raz piąty orga-
nizuje Międzynarodowy Turniej 
Bokserski Dzieci i Młodzieży. 
Zawody odbędą się w 15 paź-
dziernika w Hali Widowiskowo-
-Sportowej. Otwarcie turnieju 
o godz. 12.00.
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FALSTART!
JKH GKS Jastrzębie odniósł trzy 
porażki w trzech pierwszych 
spotkaniach sezonu.

Nasi hokeiści mieli przywilej rozegrać inaugurujący mecz sezonu 
2022/23 Polskiej Hokej Ligi. Zmierzyliśmy się w nim z Zagłębiem 
Sosnowiec i… przegraliśmy z ekipą zza Brynicy 0:4. Goście oka-
zali się najgroźniejsi w drugiej tercji, w której trzykrotnie trafiali 
do naszej siatki. Zaczęło się od fatalnego błędu Michała Kielera 
z 30. minuty meczu, wykorzystanego bezlitośnie przez Domini-
ka Nahunko. Trener Robert Kalaber zareagował błyskawicznie 
i miejsce Kielera między słupkami naszej bramki zajął Bence Ba-
lizs. Zmiennik skapitulował dwukrotnie, gdy goście skutecznie 
wykorzystywali przewagi (Piotrowicz w 36. minucie i Bernacki 
w 39.). Wynik ustalił w ostatniej tercji zdobywca pierwszego gola 
umieszczając krążek w pustej bramce. W statystykach meczu 
znajdziemy informację, że oddaliśmy 38 strzałów. Goście – 22.

Możemy tylko zgadywać, co działo się w szatni JKH, ale tuż po 
meczu zwolniony ze skutkiem natychmiastowym został Vitalijs 
Pavlovs. Odważna decyzja nie przyniosła jednak natychmiasto-
wego rezultatu. Druga porażka (również 0:4) nastąpiła już dwa 
dni później. Tym razem trzy punkty z Jastora wywieźli zawodnicy 
Podhala Nowy Targ. Goście szybko strzelili trzy gole (Przygodzki 
w 11. minucie i Neupauer w 13. i 18.), a w trzeciej tercji dobili 
nas jeszcze jednym trafieniem (Worona – 47. minuta). Co gorsza, 
golkiper gości Kevin Lindskoug obronił wszystkie 43 strzały (!) 
naszych zawodników.

Nie napawał optymizmem fakt, że w kolejnym meczu ekipa brązo-
wych medalistów poprzedniego sezonu mierzyła się z aktualnym 
mistrzem Polski. Tymczasem był to najlepszy do tej pory występ 
naszej drużyny. Pierwszego gola sezonu 2022/23 dla JKH GKS 
Jastrzębie, po ponad 120 minutach gry bez zdobyczy bramkowej, 
strzelił Patryk Pelaczyk. Niestety, GKS Katowice odpłacił nam 
dwoma trafieniami (Fraszko w przewadze w 23. minucie i Hito-
sato w 37.).

Po trzech kolejkach JKH GKS Jastrzębie zamyka tabelę PHL. Bez 
dorobku punktowego, z dziesięcioma straconymi bramkami i jed-
ną strzeloną. Nie pozostaje nam nic innego jak życzyć szybkie-
go nadrobienia formy, znalezienia następcy Pavlovsa, zyskania 
pewności siebie, przełamania strzeleckiej niemocy, odzyskania 
kontaktu z czołem tabeli i walki o medale na koniec sezonu. Li-
sta jest długa, jednak przy pełnym wsparciu i dopingu z trybun 
Jastora plan jest jak najbardziej wykonalny.

tekst: Łukasz Parylak, fotografia. Magdalena Kowolik

SREBRO W PUCHARZE 
POLSKI W JUDO

W rozgrywanym w Warszawie Pucharze Polski Seniorów 
w Judo, reprezentantka Klubu Judo Koka, Oliwia Kutyła 
zdobyła srebrny medal w kategorii do 52 kg. Oliwia sto-
czyła cztery pojedynki, wygrała trzy i ustąpiła jedynie 
późniejszej złotej medalistce.

NOWY CZARNY PAS W JASTRZĘBIU
Oskar Kozieł, jeden z bohaterów naszego miejskiego ka-
lendarza, zyskał przywilej noszenia czarnego pasa karate 
kyokushin. 2 dniowy egzamin odbył się w Krakowie pod-
czas 49. Wschodnioeuropejskiego Letniego Obozu Kara-
te pod okiem prezydenta Światowej Federacji Kyokushin 
shihana Antonio Pinero (9 dan).
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fot. Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite

fot. Klub Judo Koka
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