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Drodzy Mieszkańcy,
chociaż sytuacja gospodarcza w jakiej przyszło nam żyć nie jest dobra, to przecież trzeba 
żyć. Aby to życie było godne, uruchomiliśmy w naszym mieście szereg działań i programów, 
o których możecie przeczytać w tym numerze gazety. Nie rezygnujemy z zaplanowanych 
inwestycji, chociaż oszczędności musimy szukać o wiele częściej niż do tej pory.

Musimy z nadzieją patrzeć w przyszłość i wierzyć, że już wkrótce sytuacja zmieni się na 
lepsze. W tym miesiącu mamy informację, na którą wielu z Was czekało. Do naszego mia-
sta wraca kolej. Cały proces technicznych analiz tego ogromnego przedsięwzięcia ruszy 
na początku 2023 r. czyli za kilka tygodni. W Zdroju trwa przebudowa ulicy Witczaka i na 
miejscu starego wiaduktu, który został zburzony ze względów bezpieczeństwa, powstaną 
niedługo parkingi. Ułatwią one parkowanie osobom odwiedzającym pobliski park. Wiem, że 
obecnie jest z tym utrudnienie, a budowa reprezentacyjnego deptaka przy ul. 1 Maja tego 
nie ułatwia. Nie ma jednak innej możliwości, aby w niedalekiej przyszłości było tylko lepiej. 
Musimy wszyscy uzbroić się w cierpliwość. Będzie pięknie!

Na terenie naszego miasta dobiegają końca inwestycje związane z Jastrzębskim Budżetem 
Obywatelskim. Wasze pomysły znajdują realne odzwierciedlenie na osiedlach i w sołectwach.

W listopadzie obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego i dlatego w tym miejscu dziękuję 
wszystkim przedstawicielom tej grupy zawodowej za ciężką pracę i zaangażowanie. Cieszę 
się, że tylu ludzi w Jastrzębiu chętnie ofiarowuje swoją pomoc najbardziej potrzebującym.

Szanowni Górnicy,
już wkrótce Wasze święto. Życzę Wam bezpiecznej i spokojnej pracy. Niech święta Barbara 
otacza Was swoją opieką oraz Waszych bliskich. Wspaniałe uroczystości nie pozwalają nam 
zapomnieć o kwietniowej tragedii w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Łączę się 
w bólu z rodzinami, które w wypadkach w „Pniówku” i „Zofiówce” straciły swoich bliskich. 
Trudno pogodzić się z tą sytuacją do dziś.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

SPRAWDŹ, 
MOŻE NALEŻY 
CI SIĘ KARTA 
ZNIŻKOWA?!
Jeśli tak, złóż 
wniosek i korzystaj 
z licznych promocji!
W ramach realizowanego przez Mia-
sto Jastrzębie-Zdrój krajowego pro-
gramu, osoby po 60 roku życia mogą 
otrzymać ,,Ogólnopolską Kartę Senio-
ra”. Właściciele karty po jej okazaniu 
są uprawnieni do korzystania z pro-
mocji i ofert przygotowanych specjal-
nie z myślą o nich. Dzięki karcie można 
mieć zniżki m.in. w uzdrowiskach, sa-
natoriach, przychodniach, kinach, ka-
wiarniach czy obiektach kulturalnych.

W Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje 
także program „Rodzina 3+” jako 
element polityki prorodzinnej re-
alizowanej przez miasto i adreso-
wanej do rodzin wielodzietnych. Tu 
przygotowano zniżki m.in. na: zakup 
biletów wstępu w tym karnetów, na 
obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji (tj. lodowisko „Jastor”, ba-
sen „Laguna” wraz z mieszczącą się 
na terenie basenu sauną; kąpielisko 
letnie „Zdrój”) czy zakup biletów do 
kina „Centrum” prowadzonego przez 
Miejski Ośrodek Kultury.

W Wydziale Polityki Społecznej 
i Mieszkaniowej można złożyć wnio-
sek o wydanie ogólnopolskiej karty 
Dużej Rodziny. Tutaj zakres zniżek się 
poszerza. Można zaoszczędzić w wy-
datkach dotyczących usług, żywności, 
nauki i rozrywki na terenie całego kraju.

Od początku roku w Jastrzębiu-
-Zdroju wydano 7310 kart Senio-
ra, 1615 kart Programu Rodzina 
3+ oraz 1185 kart Dużej Rodziny.

Tekst: Elżbieta Swaczyj-Szmuk
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KOLEJ WRACA DO NASZEGO MIASTA!
Podpisana została umowa dotycząca przywrócenia połączenia 
kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami.
Po latach starań, właśnie dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim w Ka-
towicach została zawarta umowa pomiędzy z PKP PLK. W imieniu sa-
morządów – Jastrzębia-Zdroju, Pawłowic, Żor i Czerwionki-Leszczyn, 
umowę podpisał Lider strony samorządowej – województwo śląskie.

Wartość projektu to pół miliarda złotych. Jastrzębie-Zdrój współfi-
nansuje przedsięwzięcie w wysokości 25% udziału w tak zwanym 
wkładzie własnym. 85% wartości projektu pochodzi z Programu 
Kolej Plus. Całość zadania będzie realizowana przez PKP PLK.

– Na tę wiadomość czekaliśmy od lat. Dzisiejsze podpisanie umowy jest 
ich formalnym uwieńczeniem. O tym, że nasz projekt jest zakwalifikowany, 
wiedzieliśmy już w kwietniu, kiedy zabezpieczyliśmy blisko 18 milionów 
złotych na jego realizację. Uroczystość w Katowicach jest przysłowiową 
kropką nad i – skomentowała prezydent Anna Hetman.

Historia naszych działań związanych z odtworzeniem połączenia ko-
lejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami sięga 2017 roku. Sporzą-
dziliśmy wówczas diagnozę – „Analizę Odtworzenia Linii Kolejowej 
w Jastrzębiu-Zdroju w Kontekście Regionalnych i Transgranicznych 
Połączeń Kolejowych”. Na jej podstawie podpisaliśmy w czerwcu 
2018 roku list intencyjny, dający formalną podstawę wszystkich 
działań w tym zakresie. W liście Jastrzębie-Zdrój, pozostałe samo-
rządy oraz ówczesny Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech 
Saługa, wyrazili wolę współdziałania na rzecz odtworzenia linii 
kolejowej i postanowili realizować niezbędne zadania na zasadach 
współpracy i partnerstwa.

W lutym 2019 roku zadeklarowaliśmy Urzędowi Marszałkowskiemu 
współudział w finansowaniu studium wykonalności dla odtworzenia 
połącznia kolejowego w kwocie 480 000 zł. Dzięki wielu zabiegom 
na różnych szczeblach, odtworzenie połączenia pomiędzy miastem 
a aglomeracją Śląską udało się umieścić w programie Kolej Plus. Do 
koordynacji działań i prac samorządów w zakresie inwestycji infra-
struktury kolejowej, zgodnie z sugestiami PKP PLK i Urzędu Mar-
szałkowskiego, zostało wyznaczone Jastrzębie-Zdrój.

W czerwcu 2021 r. zawarliśmy z Marszałkiem Województwa umo-
wę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na opracowywanie 
studium planistyczno-prognostycznego połączenia kolejowego. 
W studium wskazano dwa warianty połączenia do Katowic. Reko-
mendację uzyskał wariant, w którym podróż z Jastrzębia-Zdroju do 
Katowic zajęłaby 74 minuty. Jesienią podpisaliśmy umowę partner-

ską z Marszałkiem Województwa oraz miastem Żory, gminą Pawło-
wice, miastem i gminą Czerwionka Leszczyny odnośnie współfinan-
sowania wkładu własnego realizacji inwestycji. W listopadzie 2021 
roku Marszałek Województwa Śląskiego jako lider przedsięwzięcia 
złożył projekt, a o tym, że się zakwalifikowaliśmy dowiedzieliśmy 
się w kwietniu 2022 roku. Wówczas zabezpieczyliśmy blisko 18 
milionów w budżecie Jastrzębia-Zdroju i jako partner czekaliśmy na 
umowę pomiędzy liderem a PKP PLK.

Zadania związane z realizacją inwestycji, zgodnie z założeniami pro-
gramu rozpoczną się w przyszłym roku. Pierwszym z nich będzie 
wyłonienie przez PKP PLK wykonawcy właściwego i dokładnego 
studium technicznego wykonalności inwestycji. Dopiero na jego 
podstawie zostanie wskazana dokładna trasa przebiegu połączenia. 
PKP PLK zakłada, że ten etap potrwa 2 lata.

Założenia odtworzenia połączenia wpisane do projektu na potrzeby 
aplikacji:
• 85% kosztów inwestycji sfinansowane z Programu Uzupełniania 

Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – „Kolej+” do 2029 
roku. Pozostałą kwotę, czyli ponad 71 mln uzupełnią środki bu-
dżetów samorządowych włączonych w projekt. Województwo 
Śląskie jako Lider pokryje 40% kwoty, Jastrzębie-Zdrój – 25%, Żory 

– 17,5%, Pawłowice – 10%, a Czerwionka-Leszczyny 7,5%.
• wykorzystanie istniejącej infrastruktury po historycznym śladzie 

linii kolejowej nr 159, jeżeli jej stan techniczny oraz szkody zwią-
zane z działalnością wydobywczą na to pozwolą,

• ok. 35 km, w tym ok. 20,6 km nowych, linii kolejowych,
• budowa fragmentu nowej linii oraz odbudowę części linii 159 na 

terenie Jastrzębia-Zdroju,
• rewitalizacja istniejącego fragmentu linii kolejowej 159 pomiędzy 

Jastrzębiem – Zdrój i Żorami,
• odbudowa fragmentu linii 159 pomiędzy Żorami i Orzeszem,
• budowa 10 nowych punktów obsługi podróżnych,
• prognozowany czas przejazdu na odcinku Jastrzębie-Zdrój – Ka-

towice: 74 minuty,
• oferta przewozowa na trasie Jastrzębie-Zdrój – Żory – Katowice: 

12 par pociągów na dobę.
Tekst: Małgorzata Krzeszkiewicz

ULICA WYZWOLENIA CZĘŚCIOWO OTWARTA!
Pierwszy etap inwestycji w sołectwie Ruptawa został zakończony. Po 
nowej nawierzchni pojedziemy do ulicy Żwirki i Wigury.
Droga została rozbudowana i komfortem 
jazdy mogą cieszyć się już zarówno kie-
rowcy, jak i rowerzyści. Ważną kwestią były 
potrzeby pieszych, które uwzględniono na 
każdym etapie prac.

Zakres robót obejmował przebudowę ul. 
Wyzwolenia do skrzyżowania z ul. Żwirki 
i Wigury, przebudowę skrzyżowania z ul. 
Kołłątaja, z ul. Kilińskiego i ul. Żwirki i Wi-
gury, budowę ciągu pieszo-rowerowego, 

budowę zatok autobusowych, budowę ka-
nalizacji deszczowej, przebudowę istnieją-
cych sieci energetycznych, przebudowę sieci 
telekomunikacyjnych, budowę oświetlenia 
ulicznego oraz budowę sygnalizacji świetlnej 
w rejonie Żelaznego Szlaku Rowerowego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 
4 342 436,39 zł.

Tekst: Elżbieta Swaczyj-Szmuk
Fotografie: Sybilla Piątkowska
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KOLEJNE ETAPY PRZEBUDOWY UL. WITCZAKA
Po wiadukcie nie ma śladu, a już w trakcie budowy są parkingi.

Działania związane z przebudową dro-
gi mają na celu poprawę bezpieczeństwa 
i uzyskanie lepszej widoczności podczas 
włączenia się do ruchu z ul. Witczaka na ul. 
Wodzisławską.

Na początkowym odcinku ul. Witczaka, ze 
względu na konieczność korekty wysokości 
położenia drogi, zaprojektowano znaczne 
podniesienie poziomu jezdni dochodzące 
miejscami do wysokości ok. 2,20 m. Pod-
niesienie poziomu drogi spowodowało 
zmniejszenie przestrzeni przeznaczonej 
do przejazdu pod obiektem. Z tego po-
wodu w ramach inwestycji przewidziano 
rozbiórkę istniejącego wiaduktu kolejowe-
go oraz rozebranie nasypów kolejowych 
w niezbędnym zakresie.

Do tej pory wykonano niwelację tere-
nu wraz z rozbiórką nasypu kolejowego. 
Przeprowadzono także przebudowę sie-
ci ciepłowniczej. Trwają prace dotyczące 
całkowitej rozbiórki wiaduktu kolejowego. 
Jednocześnie prowadzone są działania 
związane z budową kanalizacji deszczo-
wej wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Po 
zakończeniu tego etapu prac, przyległy 
teren zostanie oczyszczony z elementów 
będących efektem prac rozbiórkowych.

Kolejny etap prac obejmie budowę odcin-

ka drogi gminnej – ul. Witczaka na długo-
ści ok. 280m, ograniczonej obustronnymi 
krawężnikami. Zakres pracy wyznaczony 
jest od skrzyżowania ul. Witczaka z ul. Wo-
dzisławską do cieku Jastrzębianka. Prze-
budowa drogi przewiduje także budowę 
dwóch placów parkingowych o powierzchni 
830m2. Powstaną również nowe chodniki, 
a przy nich oświetlenie uliczne. Przebu-
dowa nastąpi także w zakresie instalacji 

sanitarnej, wodociągowej, energetycznej 
i teletechnicznej.

Koszt całego zadania wynosi 8 382 301,76 
zł brutto. Jest dofinansowany w ramach 
Rządowego Funduszu „Polski Ład” Pro-
gram Inwestycji Strategicznych w kwocie 
5 000 000,00 zł. Termin zakończenia prac 
wyznaczony jest na sierpień 2023 r.

Tekst: Małgorzata Krzeszkiewicz 
Fotografie: Łukasz Parylak

SKOK DO PRZODU
Na os. Arki Bożka powstały trampoliny ziemne.
Zakończyła się inwestycja pn. „Zakup 
i montaż trampolin naziemnych na os. 
Arki Bożka”. Zadanie zostało wykona-
ne ze środków Budżetu Obywatelskie-

go Miasta Jastrzębie-Zdrój. Trampoliny 
znajdują się w pobliżu pierwszej tyrolki 
w mieście między ul. Wrzosową, a Arki 
Bożka. Zadanie to zrealizowane zostało 

na życzenie mieszkańców.

– Celem projektu jest uatrakcyjnienie moż-
liwości spędzania czasu wolnego poprzez 
montaż specjalnych trampolin ziemnych 
wbudowanych w podłoże. Trampoliny 
ziemne przeznaczone są do użytku przez 
dzieci, młodzieży, jak i również dorosłych. 
Trampoliny ziemne zyskują coraz większą 
popularność wśród mieszkańców – pisali 
we wniosku jastrzębianie.

Podobne trampoliny powstają na terenie 
całego miasta.

Przypomnijmy, że jastrzębianie współ-
decydują o inwestycjach w mieście w ra-
mach BOB-ów od 2015 roku. Od tego 
czasu wzrasta i budżet, i liczba składanych 
wniosków. Jastrzębski Budżet Obywatel-
ski na 2022 rok to aż 2,6 mln złotych: 520 
tysięcy złotych za zadania ogólnomiejskie 
i 2,08 mln na osiedlowe i sołeckie. Ty też 
możesz tworzyć to miasto!

Tekst i fotografia: Małgorzata Krzeszkiewicz
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OGRÓD RÓŻOWEJ WSTĄŻKI 
JUŻ GOTOWY!
Z inicjatywy Jastrzębskiej Rady Kobiet powstał skwer, który ma 
na celu zwrócenie uwagi na powagę badań profilaktycznych.

50 róż symbolizujących różową wstążkę za-
sadziły dziś wspólnie członkinie Jastrzębskiej 
Rady Kobiet. Skwer dopełniły nasadzenia 
z żywotnika zachodniego, trzmieliny i karaga-
ny syberyjskiej. Wszystko to stworzyło nową, 
przyjemną przestrzeń przy ul. Mazowieckiej.

– To jest taka symboliczna akcja, aby kobiety 
pamiętały o badaniach profilaktycznych. Mam 
nadzieję, że panie, które będą tędy przejeż-
dżać, przypomną sobie jak to jest ważne – 
powiedziała Agnieszka Badach, przewod-
nicząca Jastrzębskiej Rady Kobiet.

Tekst i fotografia: 
Elżbieta Swaczyj-Szmuk

ZAKOŃCZYŁ SIĘ REMONT „OWOCOWYCH” DRÓG
Ulice Truskawkowa, Malinowa, Bananowa i Jagodowa zyskały 
nową nawierzchnię.
Ponad 2 250 000 zł kosztował remont ulic 
o najbardziej apetycznie brzmiących nazwach.

Ulica Malinowa zyskała nową podbudowę 
wraz z krawężnikami i wjazdami do posesji. 
Na nawierzchni asfaltowej zamontowane 
zostały dwa progi zwalniające, służące 
bezpieczeństwu na osiedlu.

Na ul. Truskawkowej, Bananowej i Jago-

dowej zamiast asfaltu pojawiła się kostka 
brukowa. Tutaj również wymieniona została 
podbudowa, a na ostatniej z wymienionych 
ulic pojawił się próg zwalniający. Wykonano 
również wszędzie pobocza z frezu asfalto-
wego i odwodnienie. Nie zabrakło również 
miejsc postojowych, które znajdą zastoso-
wanie wśród mieszkańców i przyjezdnych.

Tekst i fotografia: Małgorzata Krzeszkiewicz

NOWE URZĄDZENIA EDUKACYJNE I ZABAWOWE 
DLA DZIECI POWSTAŁY PRZY UL. FREDRY
W ramach zadania pn.: „Zagospodarowanie 
terenu przy „starej szkole” SP 18, ul. Fredry 
20” zaprojektowano następujące urządze-
nia edukacyjne: czyja to twarz, koło optyczne 
napędzane korbką, krzywe zwierciadła, panel 
muzyczny oraz panel sensoryczny.
Dwa, z ww. urządzeń: panel muzyczny 
i panel sensoryczny, zostały zakupione 
i zamontowane w 2021 roku i sfinanso-

wane w całości z budżetu obywatelskiego 
i funduszu sołeckiego Sołectwa Szeroka.
W tym roku rozstrzygnięto przetarg na za-
kup i montaż trzech pozostałych urządzeń 
edukacyjnych: czyja to twarz, koło optyczne 
napędzane korbką oraz krzywe zwierciadła.
Miasto otrzymało z Fundacji JSW dofinan-
sowanie na ten cel w kwocie 25.000,00 zł

Tekst i fotografia: Elżbieta Swaczyj-Szmuk
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JASTRZĘBIANIE! KOLEJNY 
RAZ POKAZALIŚMY, ŻE 
PATRIOTYZM MAMY WE KRWI!

11 listopada obchodziliśmy Narodowe 
Święto Niepodległości. W tym dniu na 
scenie Miejskiego Ośrodka Kultury wystą-
pił Chór Dziecięcy Opery Śląskiej. Licznie 
zgromadzona publiczność mogła usłyszeć 
takie patriotyczne pieśni jak „Rota” czy 
„Rozkwitały pąki białych róż”.
– To był dla mnie bardzo wzruszający koncert. 
To są ogromne emocje. Niemniej cieszę się, 
że tu jestem. To naprawdę szczęście, że żyję 
w wolnej Polsce i proszę mi wierzyć, doceniam 
to każdego dnia – mówi pani Jadwiga.
Po koncercie uczestnicy obchodów prze-
maszerowali z Orkiestrą KWK Borynia 
do ronda Porozumienia Jastrzębskiego. 
Nastąpiło tam po raz pierwszy, uroczyste 
wciągnięcie flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
na Maszt Wolności.
Historia Masztu Wolności sięga roku 2015, 
ponieważ to właśnie w tym roku powstał po-

mysł utworzenia Szlaku Wolności w mieście 
i zbudowania masztu królującego nad mia-
stem. Szlak prowadzi od pomnika Porozumie-
nia Jastrzębskiego przez aleję Piłsudskiego 
i aleję Jana Pawła II aż do Łaźni Moszczenica, 
która obecnie przechodzi swoją metamor-
fozę. Cały ciąg ulic i rond ma swoje źródło 
w nurcie wolnościowym. Wokół masztu już 
wkrótce pojawią się tablice z postulatami za-
wartymi w Porozumieniu Jastrzębskim. Cały 
Szlak Wolności, to hołd oddany zbiorowemu 
bohaterowi walki o wolność w latach 80-tych 
– górnikom i ich rodzinom.
Uroczystość Narodowego Święta Niepod-
ległości pod hasłem Patriotyzm mamy we 
krwi, współfinansowana była z budżetu 
Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Fundacji JSW. 
Sam maszt sfinansowany jest w 30% przez 
Wojewodę Śląskiego, a w 70% ze środków 
budżetu miasta.

Tekst i fotografia: Elżbieta Swaczyj-Szmuk

NOWE 
KOLUMBARIUM
Na terenie cmentarza komunalnego przy 
ul. Okrzei zakończono pierwszy etap bu-
dowy kolumbarium.

Na powstałą budowlę składa się obecnie 
zespół 4 typów kolumbariów usytuowa-
nych u podnóża skarpy. Osuwającą się 
w latach ubiegłych skarpę zabezpieczono 
szczelną stalową ścianką wraz z syste-
mem drenarskim i kanalizacją deszczową. 
Całość uzupełnia wcięty w podnóże skar-
py żelbetowy mur oporowy, stanowiący 
jednocześnie konstrukcję kolumbarium 
przykrytego roślinnym, „zielonym da-
chem”. Dachy obiektów wolnostojących 
pokryto płytami granitowymi. Łącznie 
kompleks posiada 540 nisz grzebalnych 
mogących pomieścić 2160 urn. Poszcze-
gólne nisze zamykane będą docelowo 
elementami z kamienia naturalnego, sta-
nowiącymi równocześnie płytę nagrobną. 
Będzie to również miejsce służące do wy-
eksponowania treści epitafijnych. Całość 
dopełnia roślinność i oświetlenie.

Koszt wykonanych prac wyniósł 
1 615 478,83 zł.

Tekst i fotografia: Małgorzata Krzeszkiewicz

JEDYNY W REGIONIE POZIOMY MURAL 3D
Jastrzębska „street art” jest wyrazem hołdu dla wydarzeń sierpnia 1980 roku.

Mural to popularna, zwykle pionowa forma 
graficzna w postaci malunku wyekspono-
wanego w widocznej części architektury 
miejskiej. W Jastrzębiu-Zdroju przybrał wy-
jątkową, bo poziomą formę, umieszczoną na 
Placu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Najlepszy efekt można zobaczyć stojąc 
na wyznaczonym obszarze obserwacji, tj. na 
oku namalowanym przed muralem.

– Mural umiejscowiony jest na „Szlaku wol-
ności”. Ciągnie się on od Kopalni Zofiówka 
i Pomnika Porozumienia Jastrzębskiego aż 
do Łaźni Moszczenica. Na „Szlaku Wolności” 
znajdują się różne punkty i będą się poja-
wiały nowe punkty nawiązujące i upamięt-
niające lata 80., strajki górników, a przede 
wszystkim Porozumienie Jastrzębskie. Bo 
to tutaj jastrzębianie i górnicy przyczynili się 

do tego, że odzyskaliśmy wolność po wielu 
latach – podkreślała podczas odsłonięcia 
muralu Anna Hetman, Prezydent Miasta 
Jastrzębie-Zdrój.

Artystyczna wizja w formie street artu po-
wstała w oparciu o projekt pn. „MURALowa 
współpraca ” nr rej. CZ.11.2.45/0.0/0.0/1
6_010/0003125 dofinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Funduszu Mikropro-
jektów Programu INTERREG V-A Republika 
Czeska – Polska i Budżetu Państwa za po-
średnictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Trójwymiarowy poziomy obraz stał się 
również częścią nowego produktu tury-
stycznego o nazwie „Szlak murali pograni-
cza”. W Czechach powstaną dwie tego typu 
formy graficzne.

Tekst: Małgorzata Krzeszkiewicz
Fotografia: Elżbieta Swaczyj-Szmuk
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NOWA ARANŻACJA „OWNOWA”
Już niedługo strefa wypoczynku na OWN-
ie stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna!
Prace polegające na odbudowie i doprowadzeniu do świetności terenu 
Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego są prowadzone etapowo i ciągle 
trwają. W chwili obecnej są prowadzone działania związane z monta-
żem urządzenia zabawowego dla dzieci niepełnosprawnych. Główna 
część inwestycji będzie polegała na rozszerzeniu wcześniej powsta-
łej strefy wypoczynku. Zagospodarowanie terenu OWN-u obejmuje 
przebudowę istniejącego pawilonu wraz z adaptacją pomieszczeń 
zaplecza, które będą przeznaczone pod najem lub dzierżawę na pro-
wadzenie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej.

W związku z tym, iż miasto nie korzysta z żadnych zewnętrznych 
źródeł finansowania, prowadzenie prac uzależnione jest od po-
siadanych własnych środków finansowych. W budżecie na ten cel 
jest zabezpieczona kwota 2 550 000 zł. Ponadto został ogłoszony 
przetarg na przebudowę istniejącego budynku wraz z jego adapta-
cją na punkt gastronomiczny.

Zakończenie inwestycji planowane jest przed sezonem letnim 
przyszłego roku. Wykonawca robót budowlanych jeszcze nie zo-
stał wyłoniony. Koszty oraz termin realizacji całego projektu nie są 
możliwe do określenia w danym momencie.

Przypomnijmy, że Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego w obecnym 
stanie zdobył wiele wyróżnień, w tym tytuł Najlepszej Przestrzeni Pu-
blicznej województwa śląskiego w prestiżowym konkursie Architek-
tura Roku i Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego.

Tekst Małgorzata Krzeszkiewicz

ANNA HETMAN JAKO JEDNA 
Z NAJLEPSZYCH PREZYDENTÓW!
Prezydent Jastrzębia-Zdroju 
została wyróżniona w tegorocznym 
rankingu tygodnika „Newsweek”.
Już po raz 13. zostały wręczone nagrody w rankingu najlepszych 
prezydentów polskich miast. Właśnie na tej liście nagrodzonych, 
na 14 miejscu, znalazła się Prezydent naszego miasta. Tegoroczna 
edycja konkursu rozstrzygnięta została 11 października w Pozna-
niu, podczas Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends.

Dla Prezydenta miasta Jastrzębia-Zdroju, Anny Hetman, to wy-
różnienie ma ogromną wartość.

– Znaleźć się w gronie najlepiej ocenianych prezydentów miast w kraju 
to ogromne wyróżnienie. To docenienie mojej wieloletniej, ciężkiej pracy. 
Tym bardziej cieszy mnie to, że jest to opinia zewnętrznych, obiektyw-
nie patrzących samorządowców, oceniających swoją konkurencję – 
podkreśla Anna Hetman, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Tekst: Małgorzata Krzeszkiewicz

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA
Można już składać w Urzędzie Miasta wnioski o zakup preferencyjny węgla 
dla gospodarstw domowych.
Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w go-
spodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku wę-
glowego, tj.
1) osoby, którym już wypłacono dodatek węglowy,
2) osoby pozytywnie zweryfikowane, oczekujące na wypłatę dodatku wę-
glowego,
3) osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku o wypłatę dodatku węglowego, 
ale dokonały zgłoszenia głównego źródła ogrzewania domu (lokalu) na pa-
liwo węglowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku w terminie do 
11 sierpnia 2022r.
Warunkiem jest, że osoby te nie nabyły węgla kamiennego na sezon grzew-
czy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za 
tonę w ilości:
a) 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu do 
dnia 31 grudnia 2022r.
b) 1,5 t – w przypadku, gdy składany wniosek dotyczyć będzie zakupu od dnia 
1 stycznia 2023r. do 30 kwietnia 2023r.
Jednocześnie informujemy, że:
maksymalna cena węgla będzie wynosiła 2000 zł brutto.
Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo do-
mowe (w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie 1,5 t w okresie 
do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne 1,5 t w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. 
do 30 kwietnia 2023 r.).
Cena węgla nie uwzględnia kosztów transportu na terenie gminy (z punktu 
zakupu do gospodarstwa domowego).
Wnioski będzie można składać:
1. za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka,
2. papierowo w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 

60,
3. poprzez Pocztę Polską.
Więcej informacji na stronie www.jastrzebie.pl

Tekst: Małgorzata Krzeszkiewicz

Jastrząb  |  LISTOPAD 2022                7

http://www.jastrzebie.pl


SPRAWDŹ, JAK ZAPŁACIĆ MNIEJ!
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby w 2023 roku płacić niższe rachunki 
za prąd? W niektórych przypadkach konieczne będzie złożenie 
oświadczeń.
Gospodarstwa domowe zużywające 2 MWh na rok nie muszą 
składać żadnych oświadczeń. Gospodarstwa domowe znaj-
dujące w zwiększonym limicie powinny złożyć odpowiednie 
oświadczenia, a w niektórych przypadkach dołączyć dokumen-
tację poświadczającą uprawnienia. Do tej grupy należą:
• Rodziny wielodzietne, uprawnione do limitu 3 MWh. Powin-

ny złożyć:
 − oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do 
dostawcy prądu;

 − kopię Karty Dużej Rodziny (w oświadczeniu należy podać 
numer Karty);

• Osoby z niepełnosprawnością, uprawnione do limitu 2,6 
MWh. powinny złożyć:

 − oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do 
dostawcy prądu, bez dodatkowych dokumentów;

• Rolnicy – uprawnieni do limitu 3 MWh. powinni złożyć:
 − oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do 
dostawcy prądu;

 − kopię decyzji o podatku rolnym za 2022 rok – w oświad-
czeniu należy również podać numer decyzji.

Przedsiębiorstwa energetyczne przygotowały wzory oświad-
czeń i będą je udostępniać. Oświadczenia należy kierować do 
dostawcy prądu, do końca czerwca 2023 roku.

Źródło i więcej informacji: www.gov.pl

ŚMIECIOWE KONSEKWENCJE INFLACJI
Większość miast w Polsce już podniosło albo planuje podniesienie 
opłaty za odbiór odpadów.
Miasta w Polsce nie chcą podwyższać opłat, które w dzisiejszych 
czasach są dużym obciążeniem budżetów domowych. Jest to jed-
nak proces nieunikniony, związany z efektem m.in. inflacji i wzra-
stających kosztów paliwa.

Przykładem miast, w których wprowadzono podwyżki są m.in. 
Świerklaniec, w którym za odbiór odpadów komunalnych trzeba 
zapłacić 39,00 zł (opłata podwyższona – 78 zł), w Piekarach Ślą-
skich – 38,00 zł, (opłata podwyższona – 76 zł), a w Gierałtowicach 
– 41,24 zł, (opłata podwyższona – 164,96 zł).

Rada Miasta podjęła uchwałę, która zakłada podniesienie opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 roku. 
Opłata zwiększy się o 4,30 zł. Zatem na jedną osobę zamieszkują-
cą nieruchomość będzie to opłata w wysokości 33,80 zł miesięcz-
nie. Jeżeli mieszkaniec nie spełnia obowiązku segregacji, obowią-
zywać go będzie stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości 67,60 zł miesięcznie.

Na wzrost wysokości opłat ma wpływ kilka przyczyn: wysoka in-
flacja, wzrost płac oraz zwiększone ceny paliwa i prądu. Wzrosły 
również koszty odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych. 
Nie bez znaczenia jest także niewystarczająco dokładna segregacja 

odpadów oraz konieczność osiągnięcia coraz wyższych poziomów 
recyklingu.

Wszystkie środki przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów 
systemu gospodarowania odpadami. Jest on w naszym mieście 
sposobem na utrzymanie porządku i wsparcie procesu edukacyj-
nego w zakresie ekologii. Jego funkcjonowanie obejmuje koszty:
• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych,
• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych,
• obsługi administracyjnej tego systemu,
• edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania 

z odpadami komunalnymi,
• wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania 

odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

• usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych 
do ich składowania i magazynowania.

Tekst: Małgorzata Krzeszkiewicz

OTWARCIE OGRZEWALNI DLA BEZDOMNYCH
Przez cały okres funkcjonowania nadzór nad 
ogrzewalnią pełnią funkcjonariusze Straży 
Miejskiej egzekwując przestrzeganie zało-
żeń określonych w regulaminie obiektu.

Znajdująca się przy ul. Północnej ogrze-
walnia gwarantuje osobom potrzebują-
cym nie tylko schronienie przed niskimi 
temperaturami, nocleg, ale również możli-

wość zaparzenia herbaty czy skorzystania 
z prysznica.

Strażnicy miejscy patrolujący miasto in-
formują o możliwości skorzystania tej for-
my pomocy. Jak pokazuje praktyka, osoby 
bezdomne chętnie korzystają z ogrzewalni 
i przenoszą się tam z ciągów komunikacyj-
nych, klatek schodowych i innych miejsc 

tymczasowego przebywania.

Warto dodać, iż cały teren ogrzewalni jest 
ogrodzony i monitorowany. Mundurowi 
oprócz zapewnienia ładu i porządku, po-
dejmuje natychmiastowe działania w przy-
padku zaistnienia nagłych, nieprzewidzia-
nych zdarzeń.
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OBRADOWAŁA RADA MIASTA
Na ostatniej, XIV sesji nie 
zabrakło tematów istotnych 
dla mieszkańców.

Zanim radni rozpoczęli dyskusję nad projektami uchwał Monika 
Dudacy – Naczelnik Wydziału Edukacji, przedstawiła „Informację 
Prezydenta Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 
szkolnym 2021/2022”.

W części dotyczącej podatków i opłat lokalnych omawiane były 
dwa projekty uchwał. Pierwszy projekt uchwały dotyczył stawek 
podatku od nieruchomości na terenie miasta na rok 2023, w któ-
rym proponowano podwyższenie stawek o wskaźnik inflacji, tj. 
11,8%. Uzyskane dochody z podwyższenia tych stawek zasilą bu-
dżet miasta w wysokości 4 mln 700 tys. zł. W sprawie tej uchwały 
opiniowały wszystkie komisje. Uchwała została przyjęta. Za głoso-
wało 12 radnych, 8 było przeciw, a 3 radnych – brak głosu.

Następnym projektem uchwały była uchwała dotycząca podatku od 
środków transportowych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 
r. W tej kwestii opiniowały również wszystkie komisje. Dyskusja na 
temat podwyżek zdominowała obrady sesji. Uchwała ostatecznie 
została przyjęta. Za głosowało 12 radnych, 9 przeciw, 2 – brak głosu.

Wśród uchwał podjęty podczas październikowych obrad znalazła 
się ta dotycząca zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Jastrzębie-Zdrój. Komisja Budżetu i Skarbu opiniowała pozytywnie. 
19 radnych było za przyjęciem uchwały.

Dużo emocji wzbudził projekt uchwały w sprawie ustalenia wyso-
kości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– O wysokości stawek decyduje kilka czynników. Przede wszystkim wy-
datki jakie ponosimy jako gmina na system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. To jest odbiór i zagospodarowanie odpadów, prowadzenie 
punktów, opłaty administracyjne, usuwanie dzikich wysypisk, a także 
działania edukacyjne. Wszystkie te zakresy są niezbędne, bo wynikają 
z ustawy. Jeżeli uwzględnimy dochody, ilość osób zamieszkujących na 
terenie miasta to wychodzi stawka 33,80 zł od osoby i musimy również 
uwzględnić stawkę podwyższoną w przypadku braku segregacji na terenie 
nieruchomości i ta stawka jest proponowana dwukrotnej wysokości stawki 
podstawowej – odpowiadała na pytania radnych dotyczące stawek 
Honorata Uchto, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej.

W trakcie dyskusji omawiano wniosek formalny złożony przez 
radnych PiS o możliwości, które prawnie dawałyby zniżkę dla se-
niorów i rodzin objętych Kartą Dużej Rodziny w stawce 29,50 zł 
miesięcznie na osobę.

– Jest możliwość obniżenia stawek, tylko kwestia czy my z tej możliwo-
ści chcemy skorzystać? – dopytywał Piotr Szereda, przewodniczący 
Rady Miasta.

– Kart Rodzin Dużej Rodziny mamy wydanych 11 tys. sztuk, seniorów 
w naszym mieście mamy około 25% i zakładając, że mamy 80 tys. 
mieszkańców, z tego ¼ byłaby zwolniona, to jest 20 tysięcy x 4 zł mie-
sięcznie, to jest 80 tysięcy x całe 12 miesięcy, to mamy około 1 mln zł, 
które musielibyśmy skądś znaleźć. Każda ta sytuacja niesie za sobą kon-
sekwencje kosztowe i trzeba wskazać z czego te dziurę zasypać – infor-
mował z mównicy Robert Cichowicz, II zastępca prezydenta miasta.

Wniosek 11 głosami został odrzucony.

Następnie dano pod głosowanie projekt uchwały w sprawie usta-
lenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Uchwała większością głosów została przyjęta.

Na koniec sesji radni przyjęli również uchwałę w sprawie zwolnie-
nia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalny-
mi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostow-
niku przydomowym.

Przypominamy, że każda sesja jest rejestrowana za pomocą syte-
mu opartego na oprogramowaniu „eSesja”. System ten automa-
tycznie wprowadza do transmisji szereg informacji, wśród których 
znajdują się aktualnie omawianie punkty sesji, nazwisko i funkcje 
osoby wypowiadającej się oraz wyniki głosowań. Obrady rejestro-
wane są za pomocą dwóch szybkoobrotowych kamer, rozwiązanie 
to pozwoliło na automatyczne kadrowanie osób wypowiadających 
się. Nowa platforma rejestracji prac Rady Miasta to również udo-
godnienia dla mieszkańców. Dostęp do posiedzeń, prac poszcze-
gólnych komisji oraz aktywności radnych będzie możliwy z każdego 
urządzenia połączonego z internetem.

Tekst: Elżbieta Swaczyj-Szmuk, Fotografia: Małgorzata Krzeszkiewicz

 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczonych do użyczenia

Lp. Nr 
działki Obręb Nr księgi wieczystej

Pow. 
użyczenia 

[m2]
Położenie (adres) Przeznaczenie 1) Okres użyczenia

Rodzaj 
wnoszonej 

opłaty

Termin 
wnoszenia 

opłat

1. 94/48 Jastrzębie 
Miasto GL1J/00010023/0 52,53

44-335 Jastrzębie-
Zdr., Al. J. Piłsudskiego 

60 – Urząd Miasta 
Jastrzębie-Zdrój

Terenowy Punkt 
Paszportowy w Jastrzębiu-

Zdroju

Dwa lata:
od 01.01.2023 
do 31.12.2024

Opłaty za media, 
sprzątanie 
i usuwanie 

awarii

Nie krótszy niż 
21 dni od daty 

otrzymania 
faktury

2. 94/48 Jastrzębie 
Miasto GL1J/00010023/0 20,26

44-335 Jastrzębie-
Zdr., Al. Piłsudskiego 
60 – Urząd Miasta 

Jastrzębie-Zdrój

Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa 

NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty 

i Wychowania w Jastrzębiu-
Zdroju

Rok:
od 01.01.2023 
do 31.12.2023

Opłaty 
za media 

przypadające 
na lokal

Do 21 dni 
od daty 

otrzymania 
faktury

3. 94/48 Jastrzębie 
Miasto GL1J/00010023/0 33,75

44-335 Jastrzębie-
Zdr., Al. J. Piłsudskiego 

60 Urząd Miasta 
Jastrzębie-Zdrój

Związek Nauczycielstwa 
Polskiego – Zarząd Oddziału 

w Jastrzębiu-Zdroju

Rok:
od 01.01.2023 
do 31.12.2023

Opłaty 
za media 

przypadające 
na lokal

Do 21 dni 
od daty 

otrzymania 
faktury

1) Lokale przewidziano do oddania w użyczenie ich dotychczasowym użytkownikom.
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Materiałowe
NIE foliowe

2 grudnia o godz. 9.00

Carrefour
Jastrzębie-Zdrój

SPOTYKAMY SIĘ

LOKALIZACJA

CO BĘDZIEMY ROBIĆ?

Wspólnie uszyjemy materiałowe
torby na zakupy

Koła
Gospodyń
Wiejskich

WARSZTAT
TERAPII
ZAJĘCIOWEJ





Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza do wzięcia udziału w wycieczkach 
i wydarzeniach organizowanych z myślą zarówno o dorosłych, ale i o dzieciach. 
Integracja seniorów z młodszym pokoleniem.
17.12.2022 r. – Wycieczka Kraków 
i Łagiewniki. Malowanie bombek 
w Fabryce Bombek. Możliwość 
zwiedzania Wieliczki (wycieczka droższa 
o bilet wstępu do kopalni).

23-28.12.2022 r. – Wyjazd do Zakopanego.

7-8.01.2023 r. – Warszawa i Wilanów. 
Trakt Królewski w świątecznej 

iluminowanej szacie (bajka).

17.06.-30.06.2023 r., 
29.07.-11.08.2023 r., 
26.08.-8.09.2023 r. (trzy różne terminy!) 
– Wczasy zdrowotne w Jarosławcu. 
W cenie 32 zabiegi, posiłki i dojazd.

8.07.-15.07.2023 r. Mazury-Jezioro 
Brzozolasek. W cenie obiady, rejsy, atrakcje.

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

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

70 LAT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO IM. MAŁYCH 
BOHATERÓW W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Gala z okazji jubileuszu tego wyjątkowego przedszkola, która odbyła 
się 19 października br., była kolorowym świętem. Sala widowiskowa 
Miejskiego Ośrodka Kultury zapełniła się gośćmi, wśród których zna-
leźli się m.in. Dariusz Domański – wicekurator śląski, przedstawiciele 
władz miejskich, na czele z Anną Hetman – prezydent Jastrzębia-Zdro-
ju i Piotrem Szeredą – przewodniczącym Rady Miasta, przedstawiciele 
parlamentarzystów, a także przyjaciele przedszkola – osoby prywat-
ne, przedsiębiorcy i organizacje współpracujące z placówką od lat. 
Wydarzenie to jednak było najważniejsze dla licznie zgromadzonych 
podopiecznych przedszkola, ich rodzin, absolwentów, a także byłych 
i obecnych pracowników placówki. Duża scena stanowiła spore wy-
zwanie dla dzieci, które jednak spisały się rewelacyjnie przedstawiając 
wraz z opiekunami historię placówki. A było co wspominać…
Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1952 r. Przez 
lata związane było (również lokalowo) z Wojewódzkim Szpitalem Re-
habilitacyjnym dla dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, gdyż to na potrzeby edu-
kacji i wychowania małych pacjentów powołano „przedszkole w szpi-
talu”, jak często nazywali je mieszkańcy miasta. W 2017 r. placówkę 
przeniesiono do nowej lokalizacji – niemal 100-letniego budynku po 
sanatorium Spółki Brackiej przy ul. 1 Maja 61, gdzie obecnie ma swoją 
siedzibę. Przez lata zmieniała się również nazwa przedszkola: było 
Państwowe Przedszkole nr 2 w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym 
dla Dzieci po chorobie Heinego-Medina, Państwowe Przedszkole Spe-
cjalne w Wojewódzkim Sanatorium Rehabilitacyjnym dla dzieci po cho-
robie Heine-Medina i z chorobą Little’a, Przedszkole Specjalne w Wo-
jewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, 
a od 2018 r. – Przedszkole Specjalne w Jastrzębiu-Zdroju.
Podczas obchodów jubileuszu przedszkola prezydent Anna Hetman 
przekazała symbolicznie uchwałę Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 
23 czerwca 2022 r. nadającej przedszkolu imię Małych Bohaterów. – 
Życzę wszystkiego najlepszego. Niech ta radość, entuzjazm towarzyszą 
Wam każdego dnia. Bawcie się, grajcie każdego dnia, aby serducha tych 
małych biły rytmicznie. Wszystkiego dobrego na kolejne lata – życzyła 
pani prezydent.
W ramach obchodów pamiętano również o podziękowaniach dla eme-
rytowanych dyrektorek i nauczycielek, które uhonorowano na scenie.
Dyrektorami przedszkola były: Genowefa Mrózek (1952-1970), Marta 
Warlewska (1970-1985), Anna Gomola (1985-1990), Halina Gertruda 
(1990-2001), Agnieszka Szot (2001-2006). Od 2006 roku funkcję dy-
rektora placówki pełni, wspomniana wcześniej, Joanna Łodzińska-Czoch.
Szczególnym momentem podczas gali było wręczenie statuetek Przy-
jaciela Przedszkola Małych Bohaterów. – Przedszkola nie tworzą mury. 
Przedszkole tworzą dzieci, rodzice, kadra przedszkola, ale również społeczeń-
stwo danego miasta. Społeczność naszej placówki ma mnóstwo znajomych, 
osób które nas wspierają, kibicują sukcesom naszych dzieci. Nie sposób 
o ilości tego wsparcia opowiedzieć. Pośród nich są wyjątkowe osoby – przy-
jaciele naszego przedszkola. Z tego powodu po raz pierwszy w historii nasze-
go przedszkola postanowiliśmy przyznać statuetki Przyjaciela Przedszkola 

Małych Bohaterów – witała na scenie wyróżnionych dyrektor placówki.
Statuetkami uhonorowani zostali Anna Hetman prezydent Jastrzębia-

-Zdroju, Fundacja Impuls – Fabryka Kreatywności (statuetkę odebrała 
Monika Świerzyńska, wiceprezes fundacji), Gabriela i Aleksander Paw-
łowscy, Krzysztofa Zagaja, Grzegorza Gawliczek, Przemysław Lęga, 
Magdalena Kuszlewicz-Klos, drużyna GKS Jastrzębie (statuetkę ode-
brał Kamil Jadach) oraz kibice GKS Jastrzębie.
Galę zakończyły podziękowania i gratulacje płynące z różnych stron, 
a składane na ręce dyrektor Joanny Łodzińskiej-Czoch. – Niezmiernie 
się cieszymy, że w naszym mieście jest tak cudowne miejsce, w którym 
nasze dzieci mogą osiągać swoje małe-duże sukcesy. Dyrekcja przedszkola 
i cała załoga to ludzie o ogromnych sercach, doświadczeniu, wręcz anioły, 
które również nam, rodzicom, dodają nam skrzydeł, gdy czasami nam brak 
sił, by wzbić się do lotu – można było usłyszeć z ust rodziców dzieci – 
podopiecznych przedszkola.
Przedszkole wczoraj i dziś.

70 lat temu Przedszkole rozpoczynało pracę w trudnych warunkach – 
czytamy w kronikach przedszkola. W pierwszych latach zatrudnione 
były 3 wychowawczynie, które opiekowały się dziećmi w 12 salach.
Dziś praca odbywa się w dobrych warunkach. Dzieci uczą się w grupach 
dostosowanych do swoich potrzeb i możliwości: cztero-, ośmio – lub 
dwunastoosobowych. Opiekę nad grupą sprawuje nauczyciel wspie-
rany przez pomoc nauczyciela. Kadrę stanowi zespół wysoko wykwa-
lifikowanych nauczycieli i specjalistów (psychologowie, neurologopedzi, 
fizjoterapeuci tyflopedagog, surdopedagog).
Od lat karda przedszkola niesie profesjonalną pomoc dzieciom i ich 
rodzinom, i robią to dobrze. Doceniane jest to przez rodziców, ale rów-
nież na zewnątrz – tylko w tym roku Katarzyna Słomian oraz Urszula 
Oleś otrzymały nagrodę Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, a Paweł 
Świderski – nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty.

– 70 lat to piękny wiek. W przypadku człowieka to często czas zmniejszania 
aktywności, robienia pewnych podsumowań. Z nami, naszą placówką jest 
inaczej – czujemy, że dopiero się rozkręcamy” – podsumowuje Joanna Ło-
dzińska-Czoch, dyrektor Przedszkola Specjalnego im. Małych Bohaterów.

Artykuł nadesłany.
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50 LAT MINĘŁO!
Swój jubileusz 50-lecia szkoły 
obchodził Zespół Szkół 
Techniczno-Branżowych.

Uroczyste rozpoczęcie obchodów jubileuszowych odbyło się w sali 
koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Józefa Świdra. Pod-
czas przemówień nie brakowało akcentowania ważnej roli szkół 
branżowych, które są gwarantem pozyskania wysoko wykwalifiko-
wanej kadry. Podkreślano fakt, że absolwenci tych szkół są poszu-
kiwanymi pracownikami w dziedzinach budowlanych, fryzjerskich, 
logistycznych, mechanicznych i wielu innych.

– Potrzebujemy zwykłych, niezwykłych rzemieślników. Mamy film szkolny, 
który jest opatrzony m.in. hasłem: „Z nami zbudujesz cały dom”. Takie mamy 
tutaj zawody i takich kształcimy ludzi, by te domy mogli konstruować. Dru-
gim tytułem jest „Z nami dojedziesz do celu”, promujący zawody związane 
z motoryzacją. Ja mam nadzieję, że nasz rzemieślnik będzie się również 
chciał rozwijać, ponieważ mamy szkołę branżową II stopnia. Może także iść 
później na studia, więc droga do rozwoju jest otwarta – mówiła Elżbieta 
Kanak, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Branżowych.

Jubileusz stał się okazją do wspomnień i refleksji związanych z życiem 
szkoły oraz jej uczniów. W tej podróży do przeszłości przypomniane zo-
stały ważne zdarzenia i ludzie, którzy są częścią szkolnej historii.
Na zakończenie wyświetlone zostały filmy absolwentów szkoły, którzy 
dzięki zdobytemu wykształceniu odnieśli sukces zawodowy. Na liście 
osób, którzy dzięki ukończeniu szkoły techniczno-branżowej spełniają 
swoje marzenia na drodze zawodowej, znaleźli się m.in. fryzjerzy, spe-
cjaliści budowlani czy pracownicy branży logistycznej.
Druga część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół Techniczno-

-Branżowych. W placówce przedstawiono nowe logo ze zmienioną 
nazwą szkoły oraz nowoczesną pracownię techniki samochodowej. 
Prezydent Anna Hetman wraz z dyrektor Elżbietą Kanak przecięła 
czerwoną wstęgę, symbolizującą oficjalne otwarcie pracowni. Re-
mont oraz doposażenie pracowni techniki samochodowej przyczy-
ni się do osiągnięcia wszystkich efektów kształcenia określonych 
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie mechanik po-
jazdów samochodowych.
Na koniec uczniowie przygotowali pokaz mody w stylu lat siedem-
dziesiątych. Ta ostatnia część uroczystości odbyła się pośród zabytko-
wych samochodów, wyeksponowanych na zewnątrz budynku szkoły. 
Uczniowie przebrani w punkowe stroje, dzwony, kolorowe rajstopy 
i opaski wybiegali z zabytkowych limuzyn, by zaprezentować zapro-
szonym gościom styl lat 70., przypominających czasy powstania szkoły.

PRACOWNICY SOCJALNI – ICH MISJĄ JEST POMAGANIE
Pomagają osobom zagrożonym wyklucze-
niem społecznym, wspierają tych, którzy 
nie potrafią poradzić sobie z kryzysową 
sytuacją, dbają o dobro dzieci i osób star-
szych. Swoją pracę wykonują z narażeniem 
życia i zdrowia, ale jednocześnie z poczu-
ciem realizacji misji. Mowa o pracownikach 
socjalnych, którzy w listopadzie obchodzą 
swoje święto.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzę-
biu-Zdroju zatrudnionych jest 35 pracow-
ników socjalnych. Zajmują się pomocą 
osobom zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym. Choć często bywa bardzo ciężko, 
to wszyscy zgodnie przyznają, że kochają 
to, co robią. A widok osoby, której udało się 
pomóc daje ogromną satysfakcję.

– Motywujemy te osoby do pracy nad sobą, co 
często nie jest łatwe dla żadnej ze stron. Spoty-
kamy się z tym, że ktoś nie zgadza się z naszy-
mi metodami. Natomiast na samym końcu, gdy 
wszystko przebiegnie dobrze, to te osoby nam 
dziękują – mówi Aleksandra Kowol, pracow-
nik socjalny z jastrzębskiego OPS.

Do dyspozycji mają wiele form wsparcia, 
które dostosowują do potrzeb konkretnej 
rodziny. Począwszy od pomocy finansowej, 
czy paczek spożywczych, a na pracy socjal-
nej, rozmowie czy pomocy w załatwieniu 
spraw urzędowych skończywszy.

Zdarza się, że wykraczają poza pomoc 
zawodową i pomagają prywatnie. Proce-
dury są długotrwałe, a niektórym pomoc 
potrzebna jest natychmiast. Niejedno-
krotnie z własnej kieszeni kupują komuś 
podstawowe produkty spożywcze czy 
wręczają kilka złotych. – Gdy pracowałam 
na osiedlu Przyjaźń, to wniosek o pomoc zło-
żyła samotna matka dwójki dzieci. Za wszelką 

cenę chciała znaleźć pracę, co niestety jej nie 
wychodziło. Pomogło moje 5 złotych, które 
dałam jej na bilet. Pojechała do osoby zaj-
mującej się rekrutacją pracowników na sta-
nowisko opiekuna. Pani pracuje tam do dnia 
dzisiejszego – opowiada pracownik socjalny 
Aleksandra Wcisło.

Nie tylko empatia i cierpliwość, ale także 
odporność psychiczna – właśnie takimi 
cechami wyróżniają się pracownicy socjal-
ni. Osoby, które dłużej pracują w zawodzie 
na wyzwiska są uodpornione, ale ich pra-
ca bywa też bardzo niebezpieczna. Często 
wchodzą w środowiska, których nie znają. 
Niejednokrotnie muszą korzystać z asysty 
straży miejskiej czy policji. – Wyznajemy 
zasadę, że nie idziemy tam, gdzie jest alkohol. 
Ale wchodząc nie zawsze wiemy, co zastanie-
my. Jesteśmy przygotowane na to, że mogą 
wydarzyć się różne rzeczy. Bywały sytuacje, 
że ktoś zamknął się w mieszkaniu z pracowni-
cą socjalną lub groził podpaleniem w ośrodku. 
Na wyzwiska nikt nie reaguje. One najczęściej 
wynikają z bezradności naszych klientów – 
tłumaczy Roksana Cochur, kierownik działu 
Pomocy Środowiskowej w Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Niestety zawód pracownika socjalnego 
nie cieszy się poważaniem. Krąży stereo-
typ, że „panie z opieki zajmują się rozda-
waniem pieniędzy alkoholikom i zabierają 
dzieci”. Pracownicy jastrzębskiego ośrodka 
zamiast z tym walczyć, wolą skupiać się na 
swojej pracy. – W dzisiejszych czasach cho-
roba jaką jest alkoholizm wymaga wsparcia 
w pewnych działaniach. Nasze prawo mówi 
o tym, że osobie uzależnionej trzeba pomóc. 
My nie dajemy pieniędzy na alkohol, lecz reali-
zujemy szereg działań mających na celu wy-
ciągnięcie osoby z uzależnienia. Możemy skie-
rować osobę na leczenie, czy pomóc dostać 

się do lekarza. W naszym Punkcie Interwencji 
Kryzysowej również można porozmawiać ze 
specjalistą – wyjaśnia Aleksandra Kowol.

W jastrzębskim ośrodku istnieje dział zaj-
mujący się współpracą z rodzinami za-
stępczymi. Jeśli rodzicom odbierze się lub 
ograniczy prawa rodzicielskie to dziecko 
zostanie umieszczone w pieczy zastępczej 
albo w placówce. – Pracujemy nad tym, żeby 
dziecku w rodzinie zastępczej było dobrze. 
Najbardziej cieszymy się, gdy uda się oddać 
dziecko do adopcji. Wówczas mamy pewność, 
że będzie chciane i kochane – mówi Ewa Ma-
zurczak, pracownik socjalny.

Natomiast ofiary z przemocy w rodzinie 
mogą liczyć na szczególne wsparcie. Jeśli 
zaistnieje taka potrzeba, to zostanie urucho-
miona procedura „Niebieskiej Karty”, gdyż 
każdy człowiek ma prawo do życia w śro-
dowisku rodzinnym wolnym od przemocy.

21 listopada pracownicy socjalni obcho-
dzą swoje święto. Czego możemy im ży-
czyć z tej okazji? Odpowiedź jest prosta. – 
Spokoju, szacunku, bycia docenianym i jak 
najlepszych efektów swojej pracy – mówią 
wszyscy zgodnie.

Artykuł nadesłany.
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Z NOWEGO JORKU DO JASTRZĘBIA PO… WENĘ
Studiował w Danii, mieszkał w Nowym Jorku i Warszawie, ale 
wrócił do Jastrzębia, które zna i kocha, aby być. Być obecny w ży-
ciu swoich dzieci, patrzeć jak dorastają i pomóc im w rozwoju. To 
z myślą o nich powstały pierwsze publikacje. Dziś na swoim koncie 
Marek Marcinowski ma już siedem książek dla młodszych czytel-
ników. Spotkaliśmy się przy okazji premiery dwóch z nich: „Pod-
wodny świat” i „Piętra lasu”.

Jak zaczęła się pana przygoda z pisarstwem?

Pierwsze książki powstały dla moich dzieci. Opowiadałem im 
historie do snu i stwierdziłem, że chcę im podarować unikalny 
prezent. To miały być bajki dla nich. Dla nas na pamiątkę, kilka 
sztuk dla dziadków, ale na etapie prac okazało się, że wiele osób 
dopytywało o nie i wyszły w pełnym nakładzie. Książka zdobyła 
bardzo dobre recenzje i bardzo szybko trafiła na listę bestselle-
rów. Przygoda miała się zakończyć na tych pierwszych publikacjach, 
ale bardzo mi się to spodobało. Złapałem bakcyla. Kolejne książki 
powstały po to, szczerze mówiąc, abym miał ułatwienie, jak za-
chęcić dzieci do czytania książek, zwiedzania Polski i aktywnego 
spędzania czasu.

I powstały kolejne książki…

Zgadza się. W książce „Zamki Polski Południowej” opisałem legendy, 
jest też mapa, bo dzieci bardzo lubią śledzić swoje podróże, a na 
końcu miejsce na kolekcję pieczątek, tak aby można było na bieżą-
co sprawdzać swoje postępy w wyprawach do zamków, są one też 
swego rodzaju pamiątką. Gdy czytamy książkę to wracamy wspo-
mnieniami do opisanych miejsc. W książce są ujęte ciekawe legendy.

Później zauważyłem, jak obecnie pewnie w wielu domach, tak 
i w moim, pojawił się problem, że aktywność fizyczna często 
przegrywa starcie z wszechobecnymi ekranami smartfonów, ta-
bletów czy telewizorów. Zwłaszcza w okresie pandemii był kłopot, 
ponieważ miejsca, które do tej pory służyły nam jako odskocznia 
od codzienności i w których spędzaliśmy czas były po prostu za-
mknięte. Stąd narodził się pomysł wydania publikacji „Korona Gór 
Polski”. Zebrałem w niej szczyty do 1000 m n.p.m. Książka pełni 
rolę przewodnika. Również jest mapa i miejsce na pieczątki.

Dzisiejsze premiery to są już książeczki typowo dla małych dzie-
ci. Pięknie ilustrowane rymowanki. Pomimo problemów z papie-
rem, udało się je wydać. Jedna zabiera nas do podmorskich głębin, 
a druga zachęca do odwiedzenia lasu i zachwytu nad jego pięknem. 
Tymi książkami chcę zachęcić dzieci do rozmaitych innych aktyw-
ności i poszerzać ich wiedzę.

Gdzie szuka pan inspiracji?

Jeśli chodzi o książkę „Piętra lasu” to ja uwielbiam nasz Żelazny 

Szlak Rowerowy. Jest to atrakcja na bardzo wysokim poziomie. 
Naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Studiowałem w Danii 
i tam turystyka rowerowa jest bardzo mocno rozwinięta i jest to 
coś normalnego, że na ulicach widać więcej rowerów niż samocho-
dów. Natomiast takie ścieżki, jak nasz szlak nie wszędzie można 
znaleźć i to jest dla mnie cudowne, że mogę wskoczyć na rower 
i samo przychodzi natchnienie i od razu lepiej się pracuje.

Mieszka pan w Jastrzębiu, ale nie zawsze tak było.

Wcześniej mieszkałem w Nowym Jorku i w Warszawie, ale wróci-
łem do Jastrzębia i naprawdę nie żałuję tego, bo jeśli chodzi o bieg 
życia w dużych miastach to zacząłem dostrzegać, że zaczynam się 
zatracać. Stwierdziłem, że zarówno hałas, jak i zgiełk to jest bardzo 
duża uciążliwość i wróciłem do Jastrzębia. Sam ten powrót spra-
wił, że zacząłem tutaj pisać bajki i to tylko potwierdza, że były ku 
temu dla mnie lepsze warunki jeśli chodzi o komfort życia. Chociaż 
Warszawę bardzo ceniłem, bo lubiłem się wybrać z żoną do Teatru 
Roma czy Teatru Narodowego i troszkę mi tego brakuje, natomiast 
patrząc na całokształt to wydaje mi się, że przy takiej pracy jak 
moja mniejsze miejscowości są lepsze. Tutaj czuję, że życie płynie 
jednak spokojniej, nie ma takiego biegu, znam swoich sąsiadów, 
lubię to otoczenie. Praca pisarza jest wygodna, bo w każdym miej-
scu można notować swoją myśl i potem ją wykorzystać w swo-
jej twórczości. Muszę jednak przyznać, że najlepiej pisze mi się 
właśnie pod wiatami przy Żelaznym Szlaku Rowerowym. Często 
odwiedzałem Park Zdrojowy i spacerowałem. Wiem, że od strony 
basenu powstaną miejsca parkingowe, dlatego jestem pewien, że 
wkrótce wrócę po wenę i tam.

Czy ma pan już plany na kolejne książki?

Piszę książki dla dorosłych, ale skupiłem się na bajkach dla dzieci. 
To wynik tego, że po prostu obawiam się, że moi chłopcy tak szyb-
ko wyrosną i za niedługo nie będę miał już motywacji, aby dla nich 
tworzyć, a teraz mam wielką frajdę widząc uśmiech na ich twarzach 
i jak się cieszą z każdą kolejną książką. To jest dla mnie wielka ucie-
cha, że dzieci są dumne z ojca. Czuję, że nie przegrałem tego życia 
w tym całym pędzie tylko udało mi się wcisnąć hamulec i dzieci będą 
mnie pamiętać inaczej niż tatę, który cały czas siedzi w pracy. Wła-
śnie z tego się cieszę. Cieszę się, że mi się to udało. A wracając do 
pytania to kolejne bajki będą o dinozaurach i o myciu ząbków. Ten 
mój młodszy przedszkolak czasem jeszcze robi jakieś wykręty, więc 
stwierdziłem, że zrobię taką bajkę o tych wszystkich robaczkach-

-próchniaczkach, które zęby atakują tak, żeby miał i on, i inne dzieci 
przestrogę, że naprawdę warto je myć. To jest kolejna bajka, która 
przyda się i mi, i myślę innym rodzicom. Będzie również kontynu-
acja zamków tym razem zamki z Wielkopolski i okolic, i kontynuacja 
Korony Gór Polski, szczyty tym razem będą powyżej tysiąca i drugi 
tom powieści dla dorosłych. Kilka projektów równolegle.

Życzymy realizacji planów i dalszych sukcesów.
Rozmawiała: Elżbieta Swaczyj-Szmuk

Fotografia: Elżbieta Swaczyj-Szmuk
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MIASTO JASTRZĘBIE-ZDRÓJ STAWIA NA SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Jastrzębie-Zdrój to miasto, które wyróżnia wyjątkowa troska o jakość 
szkolnictwa zawodowego. Każda ze szkół branżowych i techników 
w mieście brała lub bierze udział w jakimś projekcie współfinanso-
wanym ze środków Unii Europejskiej. Jednym z tych projektów jest 
Wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w jastrzębskich szkołach. Ten 
projekt realizowany jest przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz Stowarzy-
szenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z Cieszyna. 
Jego całkowita wartość to 2 miliony złotych, w tym 1,9 mln złotych 
to pieniądze Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Pozostałe 
środki to wkład Miasta Jastrzębie – Zdrój. Projekt jest realizowany dla 
uczniów / uczennic oraz nauczycieli / nauczycielek 4 następujących 
szkół branżowych i techników na terenie Jastrzębia-Zdroju:
• Zespół Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju,
• Zespół Szkół Techniczno-Branżowych 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 Jastrzę-

biu-Zdroju.

Projekt znacząco zwiększył atrakcyjność nauki w jastrzębskich pla-
cówkach edukacyjnych, ponieważ nauczyciele i uczniowie uzyskują 
konkretne kwalifikacje, które są atrakcyjne z punktu widzenia rynku 
pracy oraz jakości nauczania. Ponadto, projekt wzmocnił znacząco 
rolę Miasta Jastrzębia-Zdroju jako podmiotu wspierającego lokalne 
przedsiębiorstwa.

Szczegółowo rezultaty tego projektu przedstawiają się następująco:
• przeszkolono (na szkoleniach i specjalistycznych kursach) 23 na-

uczycieli, którzy uzyskali nowe kompetencje w ramach przedmio-
tów zawodowych wykorzystywane w pracy dydaktycznej;

• 151 uczniów / uczennic uczestniczyło w bezpłatnych zajęciach 
dodatkowych rozwijających ich umiejętności i kompetencje. Były 
to zajęcia z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, geografii, 
fizyki, chemii;

• 291 uczniów / uczennic skorzystało z profesjonalnego doradztwa 
zawodowego i zaplanowało swoją dalszą edukację (zawodową);

• 224 uczniów / uczennic jastrzębskich szkół branżowych i techni-
ków zdobyło istotne kwalifikacje na kursach i szkoleniach. Były to 
następujące kursy: prawo jazdy, spawanie MIG-MAG, wózki wi-
dłowe jezdniowe, stylizacja paznokci, pracownik ochrony mienia, 
program komputerowy symfonia handel, symfonia kadry i płace, 
wizażysta / stylista, obsługa kas fiskalnych, dietetyka i odchu-
dzanie, animator czasu wolnego, szkolenie arborystyczne, tre-
ning asertywności, trening radzenia sobie ze stresem, masażysta. 
Każdy kurs kończył się egzaminem, po którym uczeń / uczennica 
uzyskiwali certyfikaty czy uprawnienia wzmacniające ich pozycję 
na rynku pracy;

• 67 osób zostało objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kom-
petencji cyfrowych (szkolenie komputerowe z grafiki komputerowej, 
z modelowania i druku 3D, szkolenia komputerowe ECDL Advance, 
szkolenie z konfiguracji sieci i spawania światłowodów, tworzenie 
stron www, tworzenie aplikacji internetowych, ECDL Base).

W ramach projektu nie ponosząc kosztów mogłam skorzystać z kursu pra-
wa jazdy wraz z egzaminu, otrzymałam doradztwo zawodowe i uczestni-
czyłam w dodatkowej płatnej praktyce zawodowej, za którą otrzymałam 
stypendium w wysokości 2000 zł. Otrzymane wsparcie z pewnością po-
może mi na zdobycie dobrej pracy w przyszłości – relacjonuje uczennica 
Natalia z Zespół Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju.

Ten projekt jest bardzo ważnym przykładem wspierania zarówno 
szkolnictwa zawodowego w mieście, jak i jastrzębskiego biznesu (ma-
łych i średnich przedsiębiorstw). W ramach projektu podjęto współ-
pracę z 50 podmiotami gospodarczymi z Jastrzębia-Zdroju, refundując 
im koszty przyjęcia ucznia / uczennicy na dodatkową praktykę czy 
też staż. Maksymalny koszt refundacji dla firmy na jednego ucznia / 
uczennicę wynosił w projekcie 3 525 zł.

W ramach tego działania 109 uczniów / uczennic podniosło praktycz-
ne umiejętności na rynku pracy, poprzez udział w dodatkowych prak-
tykach zawodowych w przedsiębiorstwach, uzyskując kwotę 2 000 zł 

stypendium za przepracowanie 150 godzin. Łącznie w ramach 
stypendiów przekazano uczniom i uczennicom jastrzębskich szkół 
branżowych i techników kwotę 218 000 zł. Uczniowie i uczennice ja-
strzębskich szkół w ramach dodatkowych praktyk zawodowych prze-
pracowali łącznie 16 350 godzin, zdobywając nowe umiejętności za-
wodowe, a jednocześnie wspomagając okolicznych przedsiębiorców. 
Z kolei przedsiębiorcy przyjmujący na dodatkowe praktyki zawodo-
we uczniów i uczennice otrzymali łącznie 120 tys. 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.

W mojej opinii szkolnictwo zawodowe w Jastrzębiu-Zdroju staje się mar-
ką miasta. Mam tu na myśli również fakt, że dodatkowo w ramach tego 
projektu zakupiono specjalistyczne wyposażenie pracowni informatycznej, 
logistycznej oraz ekonomicznej – mówi Prezydent Miasta Jastrzębie-

-Zdrój Anna Hetman.
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RUSZYŁA KAMPANIA 
,,MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”
W Miejskiej Bibliotece Publicznej na przedszkolaków 
czeka niespodzianka.

Nowa edycja, nowa Wyprawka Czytelnicza

Z myślą o najmłodszych czytelnikach przygotowaliśmy zupełnie 
nową Wyprawkę Czytelniczą, w której znajdziecie autorską książkę 
napisaną i zilustrowaną specjalnie dla projektu przez wybitnych 
twórców, uwielbianych przez najmłodszych czytelników. W Wy-
prawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla 
nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania 
w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających 
z częstego odwiedzania biblioteki.

Nowością w tegorocznej kampanii będą również Wyprawki w wer-
sji ukraińsko-polskiej. Mamy ogromną nadzieję, że pomogą dzie-
ciom z Ukrainy zaprzyjaźnić się z polskimi bibliotekami i literaturą. 
Wspólne czytanie to przecież nie tylko wspaniała zabawa i rozwój 
w wielu obszarach, ale też budowanie poczucia bezpieczeństwa 
i przynależności do wspólnoty – rodzinnej i lokalnej.

Jak działa projekt?

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi Bibliotekę, 
otrzyma nieodpłatnie Wyprawkę Czytelniczą oraz Kartę Małego 
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, przed-
szkolak otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uho-
norowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem na całe życie!

Kampania „Mała książka – wielki człowiek” to projekt realizowany 
przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Artykuł nadesłany.

BANKSY I INNI, CZYLI ZOBACZONE NA ULICY
Galeria Ciasna zaprasza na wyjątkową wystawę.
Będą na niej 3 prace tego artysty, oczywiście nie zeskrobane z muru, ale reprodukcje wypuszczo-
ne za jego aprobatą w krótkich seriach przez Laz Inc. Prócz prac londyńskiego artysty zobaczyć 
będzie można jeszcze co ciekawsze plakaty muzealne, wystawowe, muzyczne i filmowe z Francji 
i Czech. Będzie też polski akcent – czeski plakat filmowy z Bolkiem i Lolkiem – „Velké putování 
Bolka a Lolka”.

Wystawa będzie trwać do 15.12.2022
Tekst: Galeria Ciasna

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW RADZI
Coraz częściej do biura rzecznika konsumentów zgłaszają się oso-
by, które dokonały zakupu towaru przez internet, nie mając świa-
domości kto ten przedmiot im sprzedał. Problem często pojawia 
się w momencie, gdy okazuje się, że produkt przez bardzo długi 
czas nie dociera do nabywcy lub dotarł, lecz okazało się, że kon-
sument chce zrezygnować z zakupu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami mamy prawo od-
stąpić od umowy zawartej na przez internet w ciągu 14 dni od 
momentu otrzymania towaru, za wyjątkiem sytuacji opisanych 
w ustawie o prawach konsumenta. Problem pojawia się w mo-
mencie, gdy nie możemy znaleźć adresu sprzedawcy i po długich 

poszukiwaniach okazuje się, że zakupiliśmy towar z Chin lub innego 
dalekiego kraju. Nie zawsze w takich przypadkach opłacalne jest 
odesłanie towaru na własny koszt, co w przypadku odstąpienia od 
umowy jest konieczne. Trudno jest także dochodzić swoich praw, 
gdy towar do nas nie dotarł w ogóle.

Zakupując towar przez internet przede wszystkim sprawdźmy od 
kogo go kupujemy. Jeżeli nie potrafimy w prosty, szybki sposób 
odszukać danych kontaktowych sprzedawcy (łącznie z danymi 
adresowymi) zastanówmy się nad dokonaniem takiego zakupu. 
Atrakcyjna oferta cenowa może w niektórych sytuacjach przyspo-
rzyć nam więcej strat niż korzyści.
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
o przystąpieniu do sporządzenia: 16 miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Jastrzębie – Zdrój oraz o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
• Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 
z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jastrzębie – 
Zdrój uchwał:

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o sym-
bolu roboczym Bo1 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.26.2022 z dnia 
24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Borynia o sym-
bolu roboczym Bo2 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.27.2022 z dnia 
24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Szeroka o sym-
bolu roboczym Sz3 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.28.2022 z dnia 
24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Jastrzębie 
Górne i Dolne o symbolu roboczym P4 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały 
Nr II.29.2022 z dnia 24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki osiedle Przyjaźń 
o symbolu roboczym P5 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.30.2022 
z dnia 24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o sym-
bolu roboczym C6 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.31.2022 z dnia 
24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o sym-
bolu roboczym C7 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.32.2022 z dnia 
24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o sym-
bolu roboczym C8 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.33.2022 z dnia 
24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu 
roboczym Bz9 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.34.2022 z dnia 24 
lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Bzie o symbolu 
roboczym Bz10 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.35.2022 z dnia 24 
lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica 
o symbolu roboczym M11 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.36.2022 
z dnia 24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica 
o symbolu roboczym M12 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.37.2022 
z dnia 24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica 
o symbolu roboczym M13 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.38.2022 
z dnia 24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa 
o symbolu roboczym R14 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.39.2022 
z dnia 24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój.

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa 
o symbolu roboczym R15 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.40.2022 
z dnia 24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój

• uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Ruptawa 
o symbolu roboczym R16 w Jastrzębiu-Zdroju – Uchwały Nr II.41.2022 

z dnia 24 lutego 2022 r. Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój, w granicach 
określonych w załącznikach graficznych.

Uchwały, załączniki graficzne oraz zbiory danych przestrzennych 
aktów planowania przestrzennego określające obszary objęte pla-
nem są dostępne na stronie internetowej https://bip.jastrzebie.pl/
artykuly/6137/1/25/plany-w-opracowaniu.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych 
uchwał w sprawie opracowania planów miejscowych.

Wnioski zgodnie z art. 8c i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 503 z późn. zm.) należy składać w formie papierowej na adres: Urząd 
Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój lub 
w formie elektronicznej na adres: ar@um.jastrzebie.pl w terminie do dnia 
23 grudnia 2022 r. Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, w tym 
co najmniej nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 Ustawa z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). zawiadamiam 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko ww. planów miejscowych.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznawać się w siedzibie 
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-
-Zdrój od dnia 24 listopada 2022 r. lub poprzez stronę internetową ht-
tps://bip.jastrzebie.pl/artykuly/6137/1/25/plany-w-opracowaniu. Uwagi 
i wnioski można składać do 23 grudnia 2022 r. zgodnie z art. 40 ustawy: 
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym na adres ar@um.jastrzebie.pl. Zgodnie z art. 41 
ustawy uwagi i wnioski złożone po terminie 23 grudnia 2022 r. zostaną 
pozostawione bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 42 ustawy uwagi i wnioski 
zostaną rozpatrzone przez Prezydent Miasta Jastrzębie – Zdrój.

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ja-
strzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Józefa Piłsudskiego 60. 
Może się Pani/Pan z nim kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. 
Józefa Piłsudskiego 60

e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl

telefonicznie: 32 47 85 100

Cele przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrzenia wnio-
sków złożonych w procedurze sporządzenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii, przy czym, 
jeśli dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana prawo 
do informacji o ich źródle przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw 
i wolności osoby, od której te dane pozyskano

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

prawo do ograniczenia przetwarzania danych

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-
wych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa).

Pełną treść obowiązku informacyjnego można znaleźć na stronie bip.ja-
strzebie.pl w zakładce Urząd Miasta/Dane osobowe.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
Anna Hetman

Jastrząb  |  LISTOPAD 2022                17

https://bip.jastrzebie.pl/artykuly/6137/1/25/plany-w-opracowaniu
https://bip.jastrzebie.pl/artykuly/6137/1/25/plany-w-opracowaniu
mailto:ar@um.jastrzebie.pl
mailto:ar@um.jastrzebie.pl
mailto:miasto@um.jastrzebie.pl


WSPANIAŁY WYSTĘP 
W MISTRZOSTWACH 
EUROPY

Mistrzostwa Europy, które początkiem listopada odbyły się 
w stolicy Portugalii, okazały się dla podopiecznych Shihana Janu-
sza Piórkowskiego niezwykle udane. Zawodnicy Jastrzębskiego 
Klubu Kyokushin Karate Kumite czterokrotnie stawali na podium.

Łukasz Janczukowicz wywalczył krążek z najcenniejszego 
kruszcu w kategorii kata seniorów. W tej samej klasyfikacji dru-
gie miejsce zajął Rafał Stano i tym samym na jego szyi zawisł 
srebrny medal. W kategorii kumite juniorek +60 kg brąz zdobyła 
Marta Nalewajek, a w kategorii kata – Justyna Brzuska. W piękny 
sposób klub reprezentowali również Maria Franek i Anna Gatner.

– Karatecy z jastrzębskiego klubu od lat godnie reprezentują nasze 
miasto. Regularnie przywożą medale z najbardziej prestiżowych zawo-
dów, nie inaczej było tym razem. Gratuluję wszystkim karatekom z ja-
strzębskiego dojo, którzy dali mnie i wszystkim mieszkańcom kolejne 
powody do dumy – powiedziała Anna Hetman, prezydent miasta.

Reprezentacja Polski zdobyła w tych zawodach łącznie 44 meda-
le (6 złotych, 14 srebrnych oraz 24 brązowe) i zajęła drużynowo 
4. miejsce.

Tekst: Łukasz Parylak
Fotografia: Jastrzębski Klub Kyokushin Karate Kumite

KOLEJNE 
ZWYCIĘSTWO 
LAURY GRZYB

Jastrzębianka poprawiła swój rekord zwyciężając podczas 
gali Knockout Boxing Night 25 z Hiszpanką, Marian Herrerią. 
Jak zwykle pewna siebie zawodniczka dumnie wkroczyła do 
ringu z flagą naszego miasta. Był to jeden z najtrudniejszych 
zawodowych pojedynków naszej pięściarki. Bardzo silna Hisz-
panka była świetnie przygotowana do walki, odporna na ciosy 
i zdyscyplinowana taktycznie. To nie wystarczyło, aby poko-
nać popularną „Grzybową”. Trwający osiem rund bój zakończył 
się jednogłośnym werdyktem sędziów na korzyść Laury Grzyb 
i zdecydowanie był ozdobą gali w Zakopanem.

Zawodowy bilans jastrzębianki to osiem zwycięstw i zero pora-
żek. Trzy pojedynki zakończyła przed czasem.

Tekst: Łukasz Parylak
Fotografia: Piotr Duszczyk – boxingphotos.pl

DZIESIĘĆ GOLI W KOWNIE
Prowadzona przez Roberta Kalabera reprezentacja Polski wy-
grała turniej Challenge Baltic Cup w Kownie, pokonując kolejno 
Litwę, Łotwę oraz Estonię. Hokeiści JKH GKS Jastrzębie kończą 
te zawody z okazałym bilansem dziesięciu goli, na które złożyły 
się trafienia Dominika Pasia, Macieja Urbanowicza, Jauhenija 
Kamienieua i... Marka Kaleinikovasa, który zdobył cztery bramki 
dla gospodarzy.

Biało-czerwoni rozpoczęli zmagania w Kownie od zwycięstwa 
nad Litwą 4:2 (2:0, 1:2, 1:0), gdzie przy trzech golach dla naszej 
kadry asystował Maciej Urbanowicz, natomiast drugie z trafień 
dla Litwinów zapisał na swoje konto wspomniany Kaleinikovas. 
Warto odnotować, że w tym oficjalnym międzypaństwowym 
spotkaniu hokeiści JKH GKS Jastrzębie zagrali przeciwko sobie, co 
jest bez wątpienia wyjątkową sytuacją w dziejach naszego klubu.

W drugim z pojedynków podopieczni Kalabera nie dali szans 

studenckiej kadrze Łotwy, gromiąc tego przeciwnika wynikiem 
9:0 (2:0, 4:0, 3:0). Tu hattrickiem popisał się Dominik Paś, celu-
jąc po razie w każdej tercji, a ponadto swojego jedynego gola 
w turnieju dołożył Jauhenij Kamienieu (na 2:0). Dodajmy, że do 
protokołu wpisał się też asystą Kamil Górny.

W ostatnim meczu Polacy odprawili po niełatwym meczu Es-
tonię 5:3 (1:1, 1:2, 3:0), gdzie wynik otworzył Urbanowicz, zaś 
czwartą z bramek przy asystach tegoż „Urbana” oraz Kamie-
nieua strzelił Paś. Tym samym biało-czerwoni z kompletem 
dziewięciu punktów zajęli pierwsze miejsce.

Jako trzeci finiszowali gospodarze, gdzie asem okazał się 
Mark Kaleinikovas. Nasz napastnik pokonał nie tylko polskie-
go bramkarza, ale także dwa razy trafił do bramki Łotwy (5:3) 
i raz – Estonii (3:4 k.).

żródło: JKH GKS Jastrzębie
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ROSNĄ NASTĘPCY 
LASZKIEWICZA?
22 drużyny z Polski, Czech i Łotwy rywalizowały w IV ho-
kejowym turnieju Laszkiewicz Cup. W zawodach wzięły 
udział dzieci z roczników 2013 i 2014. Gospodarzem 
imprezy było lodowisko Jastor. Laszka Hawks, akademia 
hokejowa Leszka Laszkiewicza, kolejny raz zorganizowa-
ła turniej dla dziesiątek młodych hokeistów i hokeistek, 
co jest nie lada osiągnięciem i przyczynia się do popula-
ryzacji tej pięknej dyscypliny.

Dwudniowe wydarzenie zakończyło się zwycięstwem 
drużyn MOSM Tychy (2014) i HS Marupe z Łotwy (2013). 
Zespoły JKH Jastrzębie w obu tabelach zajęły 10. miejsce.

Projekt dofinansowano ze środków miasta Jastrzębie-Zdrój.
Tekst: Łukasz Parylak, Fotografia: Andrzej Klocek

ALEKSANDRA CYREK 
W KADRZE

476 zawodników i 208 zawodniczek z 89 krajów zostało zgło-
szonych do Mistrzostw Świata Juniorów, które od 13 do 27 li-
stopada odbędą się w La Nucia w prowincji Alicante. Polki pojadą 
w 9-osobowym składzie, a wśród nich znajdzie się brązowa me-
dalistka Mistrzostw Mistrzostw Europy Juniorów – Aleksandra 
Cyrek z Bokserskiego Klubu Sportowego Jastrzębie.

We wrześniu jastrzębianka zdobyła brąz w Międzynarodowych 
Mistrzostwach Śląska. W październiku wywalczyła złoty medal 
w Pucharze Polski w Ciechocinku.

Tekst: Łukasz Parylak, Fotografia: BKS Jastrzębie

MOCNE WEJŚCIE 
NA EUROPEJSKIE 
PARKIETY

W meczu drugiej kolejki fazy grupowej CEV Ligi Mistrzów Ja-
strzębski Węgiel po bardzo trudnym pojedynku pokonał na wy-
jeździe mistrza Francji Montpellier HSC 3:1 i pozostał liderem 
swojej grupy. Wcześniej nasi siatkarze pewnie zwyciężyli z mi-
strzem Serbii Vojvodiną NS Seme Nowy Sad 3:0.

W trzeciej kolejce, 29 listopada, zmierzymy się na wyjeździe 
z VfB Friedrichshafen, następnie czekają nas rewanże z każdym 
z rywali. Z Montpellier UC zagramy u siebie 13 grudnia, z Vojvo-
diną NS Seme Nowy Sad powalczymy11 stycznia na wyjeździe, 
z VfB Friedrichshafen u siebie – 25 stycznia.

Tekst: Łukasz Parylak
Fotografia: Arkadiusz Modliński – Jastrzębski Węgiel
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