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Kopalnie i hałdy, dymiące kominy, brudne, szare 
miasta a w nich szarzy, smutni ludzie… Zapewne 
istnieje jeszcze spora grupa osób, która myśląc 
Śląsk widzi takie właśnie obrazy, które przez 
wiele lat funkcjonowały w świadomości poko-
leń. Stereotyp „miasta górniczego” zwanego 
„sypialnią” nie ominął także Jastrzębia-Zdroju… 
… i dlatego powstał ten album.
Jego misją jest złamanie stereotypów, prze-
rwanie myślenia o tym miejscu jako szarym, 
nieciekawym, w którym brak jest perspektyw 
dla młodego pokolenia i pokazanie jego koloro-
wego, radosnego i pełnego inspiracji oblicza.
Zwykło się mówić, że obrazy potrafią powie-
dzieć więcej niż tysiące słów. 
W przekonaniu o słuszności tej tezy na niniejszy 
album składają się w głównej mierze fotografie, 
których zadaniem jest zwrócić Waszą uwagę na 
piękno naszego miasta. 
Mam nadzieję, że ten album zabierze Wasze 
myśli w podróż, którą będziecie oczarowani. 
Zapraszam zatem do poznania bliżej Jastrzębia-
 -Zdroju, które stereotyp o Śląsku wkłada 
między bajki.

Marian Janecki
Prezydent Miasta

Mines and heaps; smoking chimneys; dirty, 
grey city with grey, sad people… Presumably 
there is still a large group of people who 
envisage such images when thinking about 
Silesia. They have been present in the 
awareness of subsequent generations for 
years now. Jastrzebie-Zdrój has not managed 
to avoid the stereotype of a mining city, often 
referred to as “the bedroom city”, either…
…and hence this album.
Its mission is to break the stereotypes, to 
make people stop thinking about this place 
as a grey, dull city, with no perspectives for 
the young generation, and to present its 
colourful, cheerful and inspiring face. 
It is often said that pictures are able to say 
more than thousands of words. Convinced that 
this statement is true, we present an album 
which largely consists of photographs aiming to 
draw your attention to the beauty of our city. 
I do hope that this album will take your thought to a 
trip which will enchant you. I encourage you to get 
to know Jastrzębie-Zdrój better – a city that does 
not give credence to the stereotype about Silesia. 

Marian Janecki
City Major
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POŁOŻENIE / LOCATION

Założenia były całkiem inne – tu miasto nigdy miało nie powstać…
The initial plans were totally different – the city was not supposed to be built here…

Osiedla: Gwarków, Pionierów, Staszica
Housing estates: Gwarków, Pionierów, Staszica



Dobra komunikacja miasta…
Good transport connections of the city…

Autostrada A1 biegnąca przy granicy miasta Jastrzębie-Zdrój
The A1 motorway running at the boundary of Jastrzebie-Zdrój

…to jedna z dróg do sukcesu jego mieszkańców
…constitute one of the path to the success of its residents

Obwodnica miasta – Droga Główna Południowa
Bypass of the City – the Main South Road
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Ta część miasta jest przez mieszkańców nazywana „Szóstką”
The city residents refer to this part of the city as “the Six”

Osiedle Chrobrego
Chrobrego housing estate

Każdego, kto pierwszy raz tu przyjedzie miasto zaskakuje ilością zieleni i przestrzeni!
Everyone who comes here is surprised by the amount of greenery and space in the city!

Rondo Centralne
Central Roundabout
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To tutaj wszystko się zaczęło…
Everything started here…

Park Zdrojowy wraz z zabudowaniami pouzdrowiskowymi
Spa Park with buildings of the former spa resort

A te schody poprowadzą do XVIII-wiecznego świata...
And these stairs lead to the 18th century world…

Pałac w Boryni
Palace in Borynia
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Zielone serce górniczego miasta
Green heart of the mining city 

Park Zdrojowy
Spring Park

Jastrzębie-Zdrój rozwija się i rozkwita niczym kwiat
Jastrzębie-Zdrój is developing and blooming like a flower

Rododendron w Parku Zdrojowym
Rhododendron in the Spa Park 
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Z KART HISTORII / FROM THE PAGES OF HISTORY

Tu każdego września składamy hołd tym, którzy walczyli o lepsze jutro
Here in every September we pay tribute to those who fought for a better future 

Pomnik podpisania „Porozumienia Jastrzębskiego” KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka
Monument commemorating the signing of the „Jastrzębie Agreement”, Hard Coal 
Mine “Borynia-Zofiówka-Jastrzebie” Movement “Zofiówka”
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„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”[1], a szczególnie w tych górniczych
“There is a certain power in brass bands”[1], especially in the mining ones

Orkiestra Dęta przy KWK „Zofiówka” – Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne „Zofiówka”
Brass Orchestra at the Hard Coal Mine „Zofiówka” – Music and Culture Association „Zofiówka”

„W tym miejscu tysiące z nas zmieniło historię Polski”[2]
 „In this place thousands of us changed the history of Poland”[2]

Pomnik podpisania „Porozumienia Jastrzębskiego” 
KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka

Monument commemorating the signing of the „Jastrzębie Agreement”, 
Hard Coal Mine “Borynia-Zofiówka-Jastrzebie” Movement “Zofiówka”
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Tu kryje się dziedzictwo i pamiątki miasta gromadzone od wielu pokoleń
This is the place where the city’s heritage and keepsakes 
collected for many generations are kept

Galeria Historii Miasta
City History Gallery

Za czasów uzdrowiska na parkiecie królowali tam 
kuracjusze i ruletka. Dziś króluje tutaj kultura

In the time of the spa resort the dance floor was dominated by patients 
and roulette. Today it is the place where culture rules

Dom Zdrojowy, siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury
Spa House, the seat of the Municipal Culture Centre
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Tutaj można poczuć magię dawnego uzdrowiska…
Here you can feel the magic of the former spa resort…

Letnia kawiarenka w byłej pijalni wód, Park Zdrojowy
Summer café in the former pump room, Spa Park

W tym miejscy można skosztować pysznej kawy, 
a także spędzić ciekawie czas przy książce lub filmie

Here you can have some delicious coffee, as well as spend time 
reading an interesting book or watching a film

Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 2 (tzw. Masnówka)
Municipal Public Library, Branch No. 2 (so-called “Masnówka”)
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Jego biały gmach wznosi się 
dumnie nad okolicą, a otaczające go 
wiekowe dęby nadają temu miejscu 
majestatyczny charakter
Its white edifice proudly towers over the 
area and the ancient oak trees surrounding 
it give this place a majestic character 

Pałac w Boryni
Palace in Borynia

Stylowe, piękne, niezwykłe… 
w takich wnętrzach aż 

chce się przebywać
Stylish, beautiful, 

extraordinary… you just want 
to abide in such interiors

Pałac w Boryni
Palace in Borynia
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Kiedyś w budynku tym funkcjonowała lecznica dla dzieci; dziś znajduje się tu jeden z najlepszych hoteli w mieście
Once a clinic for children used to operate in this building; today it is one of the best hotels in the city

Hotel i Restauracja „Dąbrówka” (dawny Ewangelicki Zakład dla Dzieci Chorych „Betania”)
“Dąbrówka” Hotel and Restaurant (former Evangelical Centre for Sick Children “Bethany”)

Za czasów uzdrowiska znajdowało się tu sanatorium; obecnie wiedzę 
tutaj zdobywają przyszłe kadry przemysłu górniczego 

In the time of the spa a sanatorium was located here; today future 
mining industry specialists acquire knowledge here

Siedziba Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa (dawne sanatorium Spółki Brackiej)
Seat of the AGH University of Science and Technology in 

Kraków (former sanatorium of Spółka Bracka)
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Budynek-pomnik – zbudowany dla inwalidów wojennych 
i powstańczych w celu ich powrotu do zdrowia i regeneracji sił
Building – monument – erected for war and uprising disabled 
persons to help them recover and regain their strength 

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci (dawne Sanatorium 
dla Inwalidów Wojennych i Powstańczych im. J. Piłsudskiego)
Provincial Rehabilitation Hospital for Children (former J. Piłsudski 
Sanatorium for War and Uprising Disabled Persons)

Miejsce otulone w ciszę… tu można usłyszeć siebie
Place wrapped up in silence… you will hear yourself here

Kościół św. Barbary i św. Józefa – Szlak Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego
St. Barbara and St. Joseph’s Church – Wooden Architecture Route of the Province of Silesia
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W ołtarzu głównym znajduje się piękny obraz z wizerunkiem Jana Nepomucena – Patrona Miasta
In the main altar there is a beautiful painting depicting John of Nepomuk, patron saint of the city

Kościół pw. Wszystkich Świętych
All Saints’ Church 

Odwiedzając tę świątynię warto przyjrzeć się niezwykłemu 
trójkątnemu obrazowi z 1773 roku „Oko Opatrzności Bożej”

When visiting this temple it is worth taking a closer look at a triangular 
painting dating back to 1773, "The Eye of the Divine Providence" 

Kościół św. Katarzyny, Sanktuarium Opatrzności Bożej
St. Catherine’ Church, Sanctuary of the Divine Providence 
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SPORT, WYPOCZYNEK I REKREACJA / SPORTS, LEISURE AND RECREATION

Czy to euforię, czy smutek, czy dumę, czy porażkę… tu zawsze czuć emocje!
Euphoria, sadness, pride, failure…you always feel emotions here!

Hala widowiskowo-sportowa
Sports and entertainment hall



„Mechaniczna 
pomarańcza” 
w komplecie!

Full “Clockwork 
Orange”

Zawodnicy 
KS Jastrzębski Węgiel – 

klubowego Wicemistrza 
Świata i ich wierni kibice

Players of 
KS Jastrzębski Wegiel 

– the World Club 
Vice Champion, and 

their faithful fans

40



41



42



Piękno najszybszej gry zespołowej na świecie…
The beauty of the world’s fastest team game

JKH GKS Jastrzębie – Wicemistrzowie Polski i zdobywcy Pucharu Polski
JKH GKS Jastrzębie – Poland’s Vice Champions and winners of the Polish Cup

Hokej to coś więcej niż tylko gra, to sposób na życie…
Hockey is much more than just a game, it is a life style…

Zwarci i gotowi do walki
Tenacious and ready for the fight
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W pływaniu w płetwach jastrzębscy pływacy są naprawdę świetni…
Swimmers from Jastrzębie are really excellent at fin swimming…

Zawodnik Stowarzyszenia KS Nautilus Jastrzębie
Contestant from the KS Nautilus Jastrzębie Association

…a woda do ich naturalne środowisko!
… and water is their natural environment!

W wyścigu o medal
Racing for a medal
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Treningi i ciężka praca prędzej czy później zostają nagrodzone
Sooner or later training and hard work will be rewarded

Zawodnicy Klubu Judo „Koka”
Contestants of the “Koka” Judo Club

Sport pozwala wznieść się ponad swoje słabości…
Sport allows us to reach beyond our weaknesses…

Festiwal Sportów i Sztuk Walki
Martial Sports and Arts Festival
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Słońce, woda, zabawa – szkoda że lato nie trwa cały rok!
Sun, water, fun – what a pity that summer 
does not last the whole year!

Kąpielisko „Zdrój”
“Zdrój” bathing area

Nie ma nic lepszego niż orzeźwiający wodny relaks w upalne dni!
Nothing is better than a refreshing water relaxation on hot days!

Kąpielisko „Zdrój”
“Zdrój” bathing area
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KULTURA / CULTURE

Przyjaźń, muzyka, rock’n’roll! Tak obchodzono 50. rocznicę nadania praw miejskich
Friendship, music, rock’n’roll! That is how the 50th anniversary of granting the city with municipal rights was celebrated

Dni Miasta 2013 – Stadion Miejski
City Festival 2013 – Municipal Stadium
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Jest piękna, młoda, zdolna i do tego ma wyjątkowy głos
She is beautiful, young, talented, and she has an outstanding voice

Joanna Smajdor – wokalistka, uczestniczka m.in. „Mam talent”, „Bitwa na głosy”, „Voice of Poland”
Joanna Smajdor – vocalist, participant in talent shows such as 
“Mam talent”, “Bitwa na głosy”, “Voice of Poland”

Są pasjonatami; ponad wszystko kochają tworzyć muzykę i grać koncerty
They are real hotheads; what they love most is creating music and playing concerts 

Zespół CORIA
CORIA ensemble
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Na jastrzębskiej scenie 
muzycznej grają nieprzerwanie 

od …nastu lat!
They have been present 

on the music stage in 
Jastrzębie-Zdrój incessantly 

for …more than ten years!

Zespół Skampararas
Skampararas Ensemble

„Taniec budzi moje ciało oraz 
drzemiącą w nim moc i duszę”[3]
“Dancing awakens my body and the 
power and soul that slumber in it”[3]

Taniec towarzyski grupa 
turniejowa Klub Kaktus
Ballroom Dance – competition 
group, Kaktus Club
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Z Irlandczykami łączy nas wiele – muzyka jest jednym z takich mostów
We have a lot in common with the Irish – music is one of such bridges

Zespół Stonehenge
Stonehenge band

Jest młody, pomysłowy i pełen pozytywnej energii i miłości do muzyki!
He is young, ingenious and full of positive energy and love for music!

Maciej Gucik – muzyk, instrumentalista, laureat wielu nagród o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
Maciej Gucik – musician, instrumentalist, laureate of numerous local and national awards
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Co dwa lata do Jastrzębia-Zdroju przyjeżdżają anielskie głosy chórzystów z kraju i zagranicy
Every two years Jastrzębie-Zdrój is visited by angelic voices from Polish and foreign choirs

Międzynarodowy Festiwal Chórów im. A. Skrobola
The A. Skrobol International Choir Festival

Tradycje śląskie są tutaj przekazywane z pokolenia na pokolenie!
Silesian traditions are handed down here from generation to generation

Festiwal Kultury Śląskiej
Silesian Culture Festival 
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Eksplozja młodości, eksplozja energii, eksplozja tańca!
Explosion of youth, explosion of energy, explosion of dance!

Dni Miasta 2013; tancerki „Eksplozji Tańca”
City Festival 2013; dancers from 
“Explosion of Dance” ensemble

Aktorzy polskiej sceny teatralnej nie 
zapominają o jastrzębskiej publiczności

Actors of the Polish theatre scene do not forget 
about the audience in Jastrzębie-Zdrój

Przedstawienie „Pod niemieckimi łóżkami”
Performance “Under German Beds” 
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Niezwykłe doświadczenie… muzyka industrialna śpiewana po śląsku
Extraordinary experience – industrial music sung in Silesian

Piknik „Solidarności” – zespół Oberschlesien
"Solidarity” Picnic – Oberschlesien ensemble

„Czuję jak rodzi się moc…”[4]
“I feel the power is born…”[4]

Majówka 2013 – zespół COMA
May Party 2013 – COMA band
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GOSPODARKA, INWESTYCJE I FUNDUSZE POMOCOWE / 
ECONOMY, INVESTMENTS AND SUPPORT FUNDS

I gdzie ta śląska „szarość”…?
And where is this Silesian “greyness”…? 

Jeden z budynków wielorodzinnych
One of multi-family buildings 
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To tu zapadają najważniejsze decyzje największego w Polsce producenta węgla 
koksowego i największej komercyjnej grupy koksowni w Unii Europejskiej
This is the place where the most important decisions of Poland’s largest producer of 
coking coal and the European Union’s largest group of coking plants are made

Siedziba Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Seat of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

Tylko ludzie z odpowiednią wiedzą, psychiką, sprawnością fizyczną i odwagą 
mogą wykonywać jeden z najtrudniejszych zawodów świata

Only people with appropriate knowledge, mind, physical abilities and courage 
can exercise one of the most difficult professions in the world 

Pracownik kopalni należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Worker of a mine belonging to Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 67
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Podobno wszystkie drogi prowadzą do Rzymu… część z nich 
również do terenów inwestycyjnych w Jastrzębiu-Zdroju
Allegedly all roads lead to Rome… some of them also 
lead to investment areas in Jastrzębie-Zdrój

Droga dojazdowa do terenów Moszczenica
Access road to the area of Moszczenica

Autostrada A1 zwana Autostradą Bursztynową zapewni szybką 
i łatwą komunikację na północ Polski i południe Europy

The A1 motorway, called Amber Motorway, will provide quick and 
easy access to the north of Poland and the south of Europe

Autostrada A1
The A1 motorway
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Przedstawiciele Jastrzębia-Zdroju na stoisku miasta podczas targów inwestycyjnych
Representatives of Jastrzębie-Zdrój on the stand of the city during the investment fair

[od lewej] Marian Janecki – Prezydent Miasta, 
Joanna Gorzelak – Kierownik Referatu 

ds. Współpracy Gospodarczej i Promocji Miasta, 
Piotr Kędzierski – Inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej i Promocji – Punkt Obsługi Inwestora,  

Michał Domagała – Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Promocji
[from the left] Marian Janecki – City Mayor, Joanna Gorzelak – Manager of the Division 

of Economic Cooperation and Municipal Promotion, Piotr Kędzierski – Inspector 
in the Department of Economic Policy and Promotion – Investor Service Point, 

Michał Domagała – Director of the Department of Economic Policy and Promotion

Prezydent Miasta Marian Janecki prezentował oferty inwestycyjne Jastrzębia-Zdroju przedstawicielom 
lokalnych władz i inwestorom podczas największych targów inwestycyjnych, m.in. w Barcelonie 
City Mayor Marian Janecki was presenting investment offers of Jastrzebie-Zdrój to representatives 
of local authorities and investors during the largest investment fairs, e.g. in Barcelona 

Targi Barcelona Meeting Point 2013
Barcelona Meeting Point Fair 2013
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Nakłady na infrastrukturę zawsze przyciągają inwestorów
Infrastructure outlays always attract investors 

Betoniarnia Dyckerhoff
Dyckerhoff concrete plant 

Jesteśmy dla Was!
We are here for you!

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Municipal Office of Jastrzębie-Zdrój
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