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Szanowni mieszkańcy

Mijający miesiąc obfitował w wiele wydarzeń. Jednym z nich 
była sesja absolutoryjna. Chcę podkreślić, że od początku mojej 
kadencji konsekwentnie realizuję program rozwoju miasta, za 
którym opowiedzieli się wyborcy. Wynik głosowania radnych 
nad absolutorium można ocenić jako brak zaufania dla wszyst-
kich jastrzębian, którzy mnie wybrali. To za mną stoją fakty. 
Prowadzona przeze mnie gospodarka finansowa miasta została 
pozytywnie zaopiniowana przez niezależną instytucję - Regio-
nalną Izbę Obrachunkową. A to jest najważniejsze. Budżet mia-
sta jest stabilny.

Ci radni, którzy dziś głosowali przeciw udzieleniu absoluto-
rium dokonali bilansu politycznego a nie merytorycznej oceny. 
Dlatego konsekwentnie będę realizowała obraną strategię roz-
woju miasta. Uważam, że w naszym mieście nie ma miejsca na 
politykę. Szkoła, droga czy chodnik nie mają i nigdy nie będą 
miały barw politycznych.

Cieszy mnie również fakt, że zrobiliśmy pierwszy krok w reali-
zacji kolejnego celu, jaki wyznaczyli nam jastrzębianie – a mia-
nowicie podpisaliśmy umowę z firmą BikeU, dzięki której już 
wkrótce ruszy pilotażowy sezon systemu jastrzębskich rowerów 
miejskich. 

ANNA HETMAN
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

SŁOWO WSTĘPU

Z punktu widzenia historycznego, najważniejszym wydarze-
niem minionego miesiąca jest nadanie rondu przy granicy ja-
strzębsko-mszańskiej imienia Obrońców Bożej Góry. To ważne, 
by historia naszej ziemi pozostała żywa. Spoglądamy z dumą 
na karty historii pisane przez naszych rodziców i dziadków. 
Mieszkańców tej ziemi, którzy w trudnym czasie wykazali się 
niebywałą odwagą. Przeciwstawili się złu, nie obawiając się kon-
sekwencji. Walcząc w kampanii wrześniowej, stanęli w obronie 
wartości najwyższych. Mam nadzieję, że obrońcy Bożej Góry, 
będą wzorem dla przyszłych pokoleń.

Na koniec chciałabym jeszcze raz zaprosić Was na Dni Miasta 
Jastrzębie-Zdrój oraz Eksplozję Kolorów, która już 23 czerwca! 
Niech to będzie czas prawdziwej zabawy i radości. 
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RONDO UPAMIĘTNIA BOHATERÓW

Podczas posiedzenia, które odbyło się 20 
maja w Domu Zdrojowym, radni Msza-
ny nadali pośmiertnie tytuł Honorowe-
go Obywatela Gminy Mszana dla pchor. 
Franciszka Sławika, uczestnika kampanii 
wrześniowej 1939 r. i więźnia niemiec-
kich obozów jenieckich. Statuetkę z rąk 
wójta Mszany, Mirosława Szymanka, 
odebrał syn odznaczonego radny Jastrzę-
bia-Zdroju, Tadeusz Sławik.

- To ogromne wyróżnienie, to ogromny 
honor dla mego ojca, dla naszej rodziny – 
podkreślił Tadeusz Sławik, który przybli-
żył zgromadzonym postać swojego ojca 
i podziękował radnym za przyznanie tak 
zaszczytnego tytułu.

Radni Mszany nadali też skrzyżowaniu 
typu rondo ulic: Wodzisławskiej i Drogi 
Głównej Południowej nazwę Obrońców 
Bożej Góry. Z wnioskiem takim 30 paź-
dziernika 2014 roku zwróciła się Rada 
Miasta Jastrzębie-Zdrój, chcąc uczcić 
w  ten sposób pamięć bohaterskich żoł-
nierzy polskich z września 1939 r. Bój 
pod Bożą Górą to przykład nierów-
nej walki, jaką podjęło wojsko polskie 
we współpracy z lokalną społecznością 
w  obronie granic II Rzeczypospolitej 
i ziemi wodzisławskiej. Jednostki bronią-
ce pozycji na Bożej Górze działały jako 
Oddział Wydzielony Wodzisław i liczyły 
około 200 osób. Jego głównym zadaniem 
było rozpoznanie oddziałów niemieckich 

atakujących Pszczynę od strony Racibo-
rza. Wobec olbrzymiej dysproporcji sił, 
wynik starcia z Wehrmachtem był nieja-
ko przesądzony. 

- Pragnę podkreślić wdzięczność dla na-
szych przyjaciół z gminy Mszana i skiero-
wać słowa uznania, że wiele nas łączy i że 
ta nasza współpraca nie jest osadzona tyl-
ko na sprawach bieżących, ale ona jest osa-
dzona na trwałej historii, trwałych warto-
ściach, postawach i sylwetkach lokalnych 
bohaterów. To jest spoiwo, które łączy te 
społeczności i jest to spoiwo nierozerwal-
ne – podkreślił Łukasz Kasza, przewodni-
czący jastrzębskiej Rady Miasta. - Przed 
nami samorządowcami nie stoją wyzwa-

Koncertem pieśni patriotycznych i powstańczych w wykonaniu Górniczej Orkiestry SMK 
Zofiówka rozpoczęła się wspólna uroczysta sesja Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz Rady 

Gminy Mszana.

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Piotr Kędzierski



5

SAMORZĄD

www.jastrzebie.pl

nia takiej skali jak stały nad honorowym 
obywatelem gminy Mszana Franciszkiem 
Sławikiem. Nie stoją wyzwania tak bezpo-
średnio związane z obroną kraju, obroną 
naszych wartości, ale mimo to ten nasz pa-
triotyzm właśnie przejawia się w dbaniu 
o  jakość wspólnoty samorządowej. Ron-
do w szczególny sposób będzie upamięt-
niać bohaterstwo Obrońców Bożej Góry, 
a  w  szerszym aspekcie wszystkich żołnie-
rzy września – zaznaczył przewodniczący.

Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-
-Zdroju podkreśliła, że właśnie został do-
pisany dalszy ciąg do kart historii, którą 
napisali nasi ojcowie i dziadkowie. - My-
ślę, że tak jak my jesteśmy z nich dumni, że 
walczyli o to, aby nasza ziemia, nasz kraj 
były wolne, aby żyło nam się wszystkim tu 
lepiej, tak w tej chwili oni z nas są dumni, 
że zdołaliśmy stanąć ponad podziałami 
i wspólnie zorganizować inicjatywę w taki 
uroczysty sposób – powiedziała pani pre-
zydent.

Zdaniem Mirosława Szymanka, wójta 
Mszany, powinien to być impuls do dal-
szej współpracy. - Wspólnie upamiętnili-
śmy ważne wydarzenie historyczne. Na-
dając nazwę rondu Obrońców Bożej Góry 
oraz pośmiertnie tytuł Honorowego Oby-
watela Gminy Mszana pchor. Franciszko-
wi Sławikowi sprawiliśmy, że to miejsce 
na pograniczu naszych miejscowości nie 
będzie już anonimowe, a o  bohaterstwie 
naszych mieszkańców będą dowiadywać 
się następne pokolenia. Mam nadzieję, że 
ta uroczystość da nam impuls do dalszej 
współpracy, ponieważ łączy nas historycz-
ne wydarzenie nie tylko z czasów powstań-
czych, wojennych, ale również z  czasów 
współczesnych. Wykorzystajmy to dla do-
bra naszych społeczności lokalnych, dla 
dobra naszych mieszkańców – zaapelował 
wójt.

Po zakończeniu uroczystej sesji odbyło 
się oficjalne odsłonięcie tablicy z nazwą 
ronda.

HARMONOGRAM PRACY 
RADY MIASTA

Komisja Rewizyjna – 12.06, godz. 
11.00, sala nr 130A, temat: Sprawy bie-
żące. 2. Plan pracy komisji na II półrocze 
2017 r.

Komisja Polityki Gospodarczej i Bezro-
bocia – 13.06, godz. 12.00, sala nr 130A, 
tematy: 1. Wyjazd w teren – Strefa Ekono-
miczna – Podstrefa Jastrzębsko-Żorska, 
2. Problemy komunikacji miejskiej w Ja-
strzębiu-Zdroju – MZK, PKM, 3.  Plan 
pracy komisji na II półrocze 2017 r.

Komisja Bezpieczeństwa Publiczne-
go i Samorządu Terytorialnego – 13.06, 
godz. 12.00, sala nr 110A, tematy: 1. Wi-
zyta w gminie Mszana – współdziałanie 
na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych, 
współdziałanie służb ratowniczych gmin 
Jastrzębie-Zdrój i Mszana, 2. Plan pracy 
komisji na II półrocze 2017 r.

Komisja Edukacji i Polityki Społecz-
nej – 14.06, godz. 14.00, sala nr 130A, te-
maty: 1. Prezentacja unijnych projektów 
oświatowych, 2. Spotkanie z Radą Senio-
rów, 3. Plan pracy na II półrocze 2017 r.

Komisja Kultury i Sportu – 19.06, godz. 
15.00, sala nr 130A, tematy: 1. Funk-
cjonowanie Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego, 2. Plan pracy Komisji na II 
półrocze 2017 r.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji 
– 19.06, godz. 14.30, sala nr 110A, tema-
ty: 1. Sprawy bieżące, 2. Plan pracy Komi-
sji na II półrocze 2017 r.

Komisja Gospodarki Komunalnej 
i Przestrzennej – 19.06, godz. 12.00, sala 
nr 130A, tematy: 1. Przegląd inwestycji 
i remontów miejskich, 2. Informacja na 
temat stanu środowiska i zachowania wa-
lorów przyrodniczych, 3. Plan pracy ko-
misji na II półrocze 2017 r.

Komisja Skarbu – 20.06, godz. 14.30, 
sala nr 130A, tematy: 1. Reforma edu-
kacji w mieście w tym aspekt finansowy, 
2. Plan pracy na II półrocze 2017 r.

Sesja Rady Miasta 
22.06, godz. 13.00, sala nr 129A, 

temat: Komunikacja
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WOKÓŁ SPRAW BUDŻETOWYCH
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Wiodącymi tematami posiedzenia Rady 
Miasta, które miało miejsce 25 maja, były 
sprawozdanie z wykonania budżetu mia-
sta za 2016 rok i udzielenie absolutorium. 
W minionym roku zgromadzono docho-
dy w wysokości prawie 441 mln zł i wy-
datkowano środki publiczne w kwocie 
385 mln zł. Budżet miasta w 2016 roku 
zamknął się nadwyżką w wysokości pra-
wie 56 mln zł, która została rozdyspono-
wana na inwestycje i wkłady własne do 
projektów unijnych. Dochody bieżące 
osiągnęły wartość 419 mln zł, natomiast 
wydatki bieżące 360 mln zł. Tym samym 
miasto uzyskało dodatni wynik operacyj-
ny w kwocie 59 mln zł. Dochody budże-
towe zaplanowano na poziomie 408 mln 
zł, natomiast zgromadzono 441 mln zł, 
co oznacza, że plan został zrealizowany 
w  108%. Ponadplanowe wykonanie wy-
nika głównie z wyższych dochodów wła-
snych w zakresie udziałów miasta w po-
datku dochodowym i podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych oraz w zakresie 
realizacji projektów unijnych inwestycyj-
nych w związku z uzyskaniem refundacji 
środków. Największy - bo 52% - udział 
w ogólnej kwocie uzyskanych dochodów 
mają dochody własne, głównie z tytułu 
udziałów miasta w podatku dochodo-

wym oraz podatków i opłat lokalnych. 
Znaczący udział ma także subwencja, 
stanowiąca 26%, która w głównej mierze 
przeznaczona jest na finansowanie zadań 
oświatowych. Następnie są to dotacje 
i  środki na realizację zadań zleconych, 
na dofinasowanie przez budżet państwa 
zadań własnych oraz na realizację projek-
tów z udziałem bezzwrotnych środków 
zagranicznych. Wydatki miasta zrealizo-
wane zostały w 94% kwoty planowanej.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach 
publicznych prezydent miasta przedłoży-
ła do zatwierdzenia sprawozdanie finan-
sowe miasta. Wartość majątku miasta w 
stosunku do roku ubiegłego uległa zwięk-
szeniu o ponad 23 mln zł i wynosi obecnie 
około 1 miliarda złotych. Miasto posiada 
płynność finansową, czyli nie ma zaległo-
ści, a płatności są regulowane na bieżąco. 
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała 
pozytywną opinię o przedłożonym przez 
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój spra-
wozdaniu z wykonania budżetu za 2016 
rok wraz z informacją o stanie mienia ko-
munalnego. Rada Miasta przy 19 głosach 
za, 1 przeciw i 3 wstrzymujących się za-
twierdziła sprawozdanie finansowe wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. 
Natomiast w głosowaniu nad absoluto-

W 2016 roku największe strumie-
nie środków budżetowych przezna-

czone były na zadania z zakresu:

- oświaty i wychowania - 141 mln zł,
- ochrony zdrowia, pomocy i polity-
ki społecznej - prawie 93 mln zł,
- gospodarki komunalnej, mieszka-
niowej i ochrony środowiska - pra-
wie 57 mln zł,
- kultury i kultury fizycznej - prawie 
26,5 mln zł,
- administracji publicznej - prawie 
26 mln zł,
- transportu i łączności - 25 mln zł,
- pozostałe zadania - 14 mln zł.

rium za przyjęciem uchwały głosowało 
11 radnych, 10 było przeciw, 2 wstrzyma-
ło się od głosu. Tym samym uchwała nie 
uzyskała wymaganej większości.

W dalszej części obrad radni podjęli 
m.in. pakiet uchwał budżetowych, a tak-
że dotyczących gospodarki komunalnej, 
zasad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
oraz Programu rozwoju sportu, rekreacji 
i turystyki.



7

AKTUALNOŚCI

www.jastrzebie.pl

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2018 ROK
Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, które zostały zweryfikowane pozytywnie

osiedle Staszica Projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier przy ul. Wrocławskiej – 60 550 zł

sołectwo Skrzeczkowice Odtworzenie rowu przydrożnego ul. Kwiatowa – 49 501 zł

sołectwo Borynia Budowa oświetlenia ul. Zamkowej – 82 245 zł

osiedle Bogoczowiec Likwidacja wysepek zielonych i utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy nieruchomościach 4RSTU 
– 37 749 zł

sołectwo Szeroka Remont chodnika ul. Fredry – 16 800 zł, plac zabaw przy PP Nr 13 - 46 152, remont chodnika asfaltowego ul. 
Norwida – 33 280 zł

osiedle Pionierów Wykonanie siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, monitoringu i oświetlenia terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy 
SP Nr 6 – 85 269 zł

osiedle Zdrój Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa – 89 000 zł

osiedle Zofiówka Remont, zwężenie i wyasfaltowanie chodnika ul. Ruchu Oporu 56-48 – 43 000 zł, remont chodnika ul. 
Wodeckiego – 6 000 zł

osiedle Chrobrego IV etap modernizacji chodnika prowadzącego od ul. Kusocińskiego do ul. Marusarzówny – 55 556 zł

osiedle Przyjaźń Wykonanie ogródka rekreacyjnego – 66 209 zł

osiedle 1000-lecia Szeroka Wymiana ławek w "mini parku" szczyt bloku nr 1 – 12 000 zł, oświetlenie siłowni na świeżym powietrzu - 
31 429 zł

osiedle Tuwima Remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej – 33 475 zł

osiedle Złote Łany Nie złożono wniosku

Jednostki, w których konieczne jest zwołanie zebrań otwartych z mieszkańcami i przeprowadzenie 
głosowania, ponieważ zaproponowane zadania przekraczają kwotę przyznaną do dyspozycji sołectwa lub 

osiedla

sołectwo Bzie
Remont/modernizacja toalety męskiej i damskiej w Domu Strażaka, remont chodnika przy ul. Niepodległości, 
uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Niepodległości, wykonanie oświetlenia na całej ul. Zameckiej, oświetlenie 
ul. Libowiec

osiedle Barbary  Interaktywny plac zabaw, projekt i wykonanie oświetlenia ul. Granicznej, zaprojektowanie i wykonanie placu 
zabaw przy PP Nr 15, budowa oświetlenia - projekt i wykonanie ul. Turystyczna działka 107/30

sołectwo Ruptawa-Cisówka Defibrylator AED z zestawem do ćwiczeń, utwardzenie drogi, odnogi ul. J. Matejki, oświetlenie ul. Piotra Skargi - 
Kępa, Piotra Skargi - ul. Brzeziny i skrzyżowanie Piotra Skargi przy posesji 12A, rozbudowa sieci oświetleniowej

osiedle Morcinka Zielony wypoczynek - dostosowanie do potrzeb mieszkańców terenu rekreacyjnego w rejonie SP Nr 13 i boiska 
MOSiR przy ul. Katowickiej, zakup sprzętu nagłaśniającego dla SP Nr 13

osiedle Arki Bożka Montaż piłkochwytów na nowym boisku wielofunkcyjnym SP Nr 10, Siłownia na wolnym powietrzu - projekt 
z wykonaniem

osiedle Gwarków
Monitoring miejski, renowacja i doposażenie siłowni szkolnej ZSH, mały amfiteatr, doposażenie placu zabaw w 
Jarze Południowym, plac zabaw dla uczniów SP Nr 9, zakup wyposażenia dla potrzeb realizacji lokalnych działań 
artystycznych, społecznych, festynów, konkursów

sołectwo Moszczenica
Wykonanie utwardzenia nawierzchni drogi dojazdowej do posesji 44, 46, 46A, 40A, 38A, 36, 40, oświetlenie ul. 
Kościelnej projekt i wykonanie, remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Szotkowicka 3b do numeru 1H

osiedle Jastrzębie Górne i 
Dolne

Wykonanie nakładki asfaltowej ul. ks. Jana Twardowskiego, remont drogi gruntowej ul. Okopowa, budowa 
oświetlenia ul. Reymonta 67A-67H - projekt z wykonaniem, budowa oświetlenia ul. Strażackiej

TERMINY ZEBRAŃ Z MIESZKAŃCAMI

osiedla Jastrzębie Górne i Dolne - 07.06, godz. 17.00 SP Nr 1

sołectwo Ruptawa - 08.06, godz. 17.00 SP Nr 17

sołectwo Bzie - 12.06, godz. 17.00 OSP Bzie

osiedle Arki Bożka - 13.06, godz. 17.00 SP Nr 10

osiedle Morcinka - 19.06, godz.17.00 Gimnazjum Nr 8

sołectwo Moszczenica - 20.06, godz.17.00 SP Nr 16

osiedle Barbary - 22.06, godz. 17.00 SP Nr 12

osiedle Gwarków - 27.06, godz. 17.00 SP Nr 9
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Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

- Trudno sobie wyobrazić miasto bez 
spółki, ale też spółkę bez miasta. Chcemy 
być nowoczesnym producentem węgla 
koksującego a bez wykształconych pracow-
ników nie mamy na to szans. Wierzę, że 
podpisane porozumienie będzie korzystne 
dla obu stron – zaznacza Daniel Ozon, 
p.o. prezesa zarządu Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej.

Porozumienie dotyczy uczniów Tech-
nikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 i Branżo-
wej Szkoły I stopnia nr 3 w Zespole Szkół 
Zawodowych rozpoczynających naukę w 
roku szkolnym 2017/2018. Obejmuje ono 
przede wszystkim współpracę w zakresie 
organizowania praktycznej nauki zawodu 
w formie zajęć praktycznych dla uczniów 

kształcących się w zawodach i specjal-
nościach górniczych: technik górnictwa 
podziemnego, technik elektryk, ślusarz, 
elektryk, górnik eksploatacji podziemnej.

- Chcemy zapewnić kadrę największemu 

pracodawcy w mieście. Świadomość, że 
obrany kierunek kształcenia daje pewność 
pracy w przyszłości jest bardzo ważna, 
stąd działania ze strony miasta – mówi 

Anna Hetman, prezydent miasta.
Zajęcia praktyczne będą się odbywać 

w JSW. Na pracę mogą liczyć najlepsi w 
nauce absolwenci, którzy zdadzą z wyni-
kiem pozytywnym egzamin potwierdza-
jący kwalifikacje zawodowe.

- Jednym z naszych filarów jest zapew-
nienie kadry wysokokwalifikowanej. Zale-
ży nam, aby wszystkim młodym ludziom 
dać wizję, że bez ich wkładu spółka nie 
będzie funkcjonowała – podsumowuje 
Daniel Ozon.

Absolwenci zostaną wytypowani przez 
dyrekcje szkół w liczbie uzgodnionej 
wcześniej z JSW.

Najlepsi uczniowie Technikum nr 4 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 będą mogli liczyć 
na pracę w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Porozumienie między miastem i spółką dotyczą-

ce współpracy w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu w formie zajęć prak-
tycznych oraz zatrudnienia absolwentów szkół zostało zawarte 9 maja w Urzędzie Miasta.

SZANSA NA PRACĘ DLA ABSOLWENTÓW 
JASTRZĘBSKICH SZKÓŁ

JSW chce być nowoczesnym 
producentem węgla  

koksującego a bez wykształ-
conych pracowników nie ma 

na to szans.
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Drogowcy przystąpili do przebudowy ul. Mazowieckiej. Prosimy zwrócić uwagę na wprowa-
dzone oznakowanie i zachować ostrożność. Zakres robót obejmie wymianę krawężników 
drogowych, konstrukcję podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną na długości 950 mb.

TRWA PRZEBUDOWA UL. MAZOWIECKIEJ
Teksty: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Maciej Gucik

Pierwszy etap prac wymagał zamknięcia 
odcinka od ul. Podhalańskiej do skrzyżo-
wania z ul. Pomorską w rejonie wjazdu do 
garaży. Objazd prowadzi ulicami: Łowic-
ką, Arki Bożka i Podhalańską, a na ul. Po-
morskiej został wprowadzony ruch dwu-
kierunkowy. Zamknięcie odcinka ulicy 
Mazowieckiej wymagało także zmiany 
trasy linii komunikacji miejskiej i wyłą-
czenia z użytkowania przystanku „Mało-
polska”. Autobusy linii 106, 121, 123, 124 i 
128 kursują objazdem ulicą Podhalańską. 

W drugim etapie prace obejmą przebudo-
wę odcinka od skrzyżowania z ul. Pomor-
ską do wjazdu na parking przy budynku 
banku. Podczas robót odcinek ten będzie 
wyłączony z ruchu, a objazd będzie od-
bywał się ulicami: Łowicką, Arki Bożka, 
Podhalańską oraz Wielkopolską i Mało-
polską.

W trzecim etapie przebudowa ulicy 
będzie prowadzona na odcinku od wjaz-
du na parking przy budynku banku do 
skrzyżowania z ul. Łowicką. Trasa objaz-

du poprowadzona będzie ulicami: Łowic-
ką, Arki Bożka, Podhalańską oraz Wiel-
kopolską i Małopolską.

W czwartym etapie przebudowa obej-
mie odcinek od skrzyżowania z ul. Łowic-
ką wraz ze skrzyżowaniem w kierunku 
al. Piłsudskiego. Objazd poprowadzony 
będzie ulicami: Śląską, Arki Bożka, Pod-
halańską oraz Wielkopolską i Małopolską.
Prace mają kosztować 2,1 mln zł i potrwa-
ją do końca listopada.

Remonty chodników
W całym mieście prowadzone są re-
monty chodników. Drogowców można 
spotkać w Ruptawie, gdzie remontowa-
ny jest chodnik przy ul. Cieszyńskiej na 
odcinku od ul. Płonki do ul. Matejki. 
Prace obejmują wymianę krawężników i 
nawierzchni. Roboty prowadzone są rów-
nież przy ul.: Bogoczowiec, Ruchu Opo-
ru i Wrzosowej, a przy ul. Wrocławskiej 
trwa remont parkingu.
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NIEBIESKIE STANOWISKA POSTOJOWE

W związku ze zmianą przepisów do 30 
czerwca 2017 r. zarządcy dróg powinni 
dostosować stanowiska postojowe dla 
pojazdów osób niepełnosprawnych do 
nowych wytycznych – stanowiska po-
winny mieć nawierzchnię barwy niebie-
skiej oraz prawidłowe wymiary. Typowe 
stanowisko ma wymiary: szerokość 3,6m 
i długość 4,5m.

Od nowych przepisów nie ma od-
stępstw, a sama zmiana budziła spore 
kontrowersje, szczególnie w miastach 
o  zabytkowej zabudowie. Niebieska bar-
wa ma na celu wskazanie w sposób jed-
noznaczny, że takie stanowisko postojo-
we jest przeznaczone wyłącznie dla osoby 
posiadającej kartę parkingową.

Na drogach będących własnością mia-
sta, niebieskie miejsca postojowe zaczęły 
pojawiać się od początku maja. Część sta-
nowisk zmieni swoją lokalizację. Niektó-
re stanowiska zostaną usunięte z uwagi na 
ich nieprawidłowe wymiary, których nie 
można zmienić. Miejsca, które wymaga-
ją prac brukarskich, zostaną tymczasowo 

Tekst: Konrad Kwolczak, fotografia: Piotr Kędzierski

zlikwidowane poprzez zasłonięcie znaku.
Prosimy mieszkańców miasta o współ-

pracę przy udostępnianiu miejsc pod 
niebieskie malowanie, również tych są-
siadujących z miejscami dla osób niepeł-
nosprawnych. Wykonanie kompletnego 

oznakowania zajmuje około 8 godzin.
Jednocześnie przypominamy, że na 

drogach miejskich wszystkie stanowiska 
postojowe są ogólnodostępne. Żadne nie 
jest przyporządkowane do konkretnej 
osoby czy samochodu.

Takimi jednośladami wyruszymy na 
ulice naszego miasta już w lipcu. Na po-
czątek mieszkańcy będą mieli do dyspo-
zycji 44 rowery. Samoobsługowe stacje, 
gdzie będzie można je wypożyczyć i od-
dać zostaną zorganizowane w czterech 
miejscach. Będą się one znajdować przy 
ul. Witczaka, w okolicach dworca przy 
ul. Podhalańskiej, a także na al. J. Piłsud-
skiego - przy DH Domus oraz niedaleko 
skrzyżowania z ul. Katowicką. - Do 20 
minut rowerem pojedziemy za darmo, na-
tomiast za dłuższe korzystanie będzie trze-
ba zapłacić. Jazda powyżej 20 minut do 
godziny będzie kosztować 1 zł - wyjaśnia 
Marek Krakowski, dyrektor Jastrzębskie-
go Zakładu Komunalnego. Na razie jest 
to program pilotażowy, który potrwa do 
końca października, a jeśli się sprawdzi, 
usługa zostanie przedłużona. Wdrożenie 
i obsługa systemu ma kosztować 153 504 
zł.

JASTRZĘBSKI ROWER MIEJSKI
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Jastrzębski Zakład Komunalny

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze. W Jastrzębiu-Zdroju  
powstanie system rowerów miejskich.
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SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH  
BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Jastrzębianie mogą skorzystać z szerokiej oferty bezpłatnych 
badań profilaktycznych finansowanych przez miasto 

Jastrzębie-Zdrój. 

40+

W ramach programu z zakresu edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób 
„Zdrowy Senior” dla mieszkańców powyżej 60. roku życia oferowane są:

Wykonywane są też bezpłatne badania finansowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia czy Ministerstwo Zdrowia. 

60+

Tekst: Katarzyna Wołczańska

Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka pro-
staty - wykonawca: Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny nr 2, Poradnia Urologiczna, al. Jana 
Pawła II 7. Informacja i rejestracja pod nr tel. 
32 47 84 263.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób 
układu oddechowego – wykonawca: NZOZ 
„Medicor” Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 2a. In-
formacja i rejestracja pod nr tel. 32 47 16 924.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób 
nowotworowych dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego – wykonawca: NZOZ „Gastro 
-Clinic” Sp. z o.o., ul. Katowicka 24/623. Infor-
macja i rejestracja pod nr tel. 32 46 96 122, 530 
089 540.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka skó-
ry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka – 
wykonawca: NZOZ „Sanoderm” Specjalistycz-
na Poradnia Dermatologiczno - Wenerologicz-
na, ul. Wielkopolska 2a. Informacja i rejestra-
cja pod nr tel. 32 47 15 626.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka na-
rządu rodnego – wykonawca: „Medicus 99” 
Czuczman s.j., ul. Dworcowa 1/D. Informacja 
i rejestracja pod nr tel. 32 47 64 550 lub 32 47 
64 555.

Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób 
układu krążenia – wykonawca: „Medicus 99” 
Czuczman s.j., ul. Dworcowa 1/D. Informacja 
i rejestracja pod nr tel. 32 43 48 810

Mieszkanki powyżej 40. roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych 
profilaktycznych badań mammograficznych lub USG piersi w ramach 
programu edukacji zdrowotnej, profilaktyki i wczesnego wykrywania 
raka piersi. Program realizuje „Medicus 99” Czuczman s.j., ul. Dworco-
wa 1/D. Z programu wykluczone są roczniki objęte programem finanso-
wanym przez NFZ, tj. 50-69 lat.

Dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat mammo-
grafię co dwa lata finansuje NFZ. Nie trzeba 
mieć na nią skierowania ani zaproszenia, wy-
starczy zgłosić się do „Medicus 99” Czuczman 
s.j., ul. Dworcowa 1/D, tel. 32 47 64 550 lub 32 
47 64 555.

Dla mieszkańców powyżej 40. roku życia pro-
gram badań przesiewowych raka jelita grubego 
w zakresie wykonywania badań kolonskopo-
wych realizuje Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny Nr 2. Szczegółowe informacje udziela-
ne są przez Oddział Gastrologiczno-Wewnętrz-
ny, tel. 32 47 84 381.
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Nie truj siebie i środowiska

Od 1 września w województwie śląskim zacznie 
obowiązywać zakaz palenia:

węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wy-
korzystaniem tego węgla,

mułami i flotokoncentratami węglowymi oraz mieszankami pro-
dukowanymi z ich wykorzystaniem,

paliwami, w których udział masowy węgla kamiennego o uziar-
nieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

biomasą stałą, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 
20%.

Każdy zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub być wy-
posażony w elektrofiltr (urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej dot. ekoprojektu dla 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń). Kominki zainstalowane przed 1 września 2017 roku, niespełniające tych wymagań, mogą 
być eksploatowane wyłącznie do końca 2022 roku. Potem będzie należało je wymienić lub wyposażyć w odpowiedni elektrofiltr.

Ponieważ tylko do 31 sierpnia będzie można korzystać z takich paliw jak muł, flot węglowy czy mokre drewno, przy zakupie 
opału na najbliższy sezon grzewczy, należy wziąć pod uwagę wprowadzone uchwałą ograniczenia w stosunku do paliw.

Dla kotłów, których eksploatacja (pierwsze uruchomienie) roz-
poczęła się przed 1 września 2017 r. wyznaczone zostały nastę-

pujące okresy przejściowe:

do końca 2021 r. trzeba będzie wymienić kotły mające więcej niż 
10 lat (licząc od daty ich produkcji) lub nieposiadające tabliczki 
znamionowej,

do końca 2023 r. – kotły eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat 
od daty ich produkcji,

do końca 2025 r. – kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od 
daty ich produkcji,

do końca 2027 r. - kotły spełniające wymagania w zakresie emisji 
zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 wg normy PN-
-EN 303-5:2012.

Sejmik Województwa Śląskiego 7 kwietnia przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze woje-
wództwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw - tzw. 
„uchwałę antysmogową”. Uchwała ta nie zakazuje spalania węgla lub drewna, wprowadza natomiast ogra-
niczenia i zakazy, które mają spowodować stosowanie odpowiedniej jakości paliw stałych w odpowiednich 
urządzeniach. Ograniczenia i zakazy obejmują nie tylko sezon grzewczy, ale cały rok kalendarzowy.

CZYM NIE WOLNO PALIĆ?

KIEDY TRZEBA WYMIENIĆ KOCIOŁ?

Przy wymianie lub wykonywaniu nowych instalacji obowiązywać będzie nakaz stosowania tylko kotłów c.o. spełniających mi-
nimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 
303-5:2012.

X

X

X
X
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Tekst: Mariusz Rogala, grafika: freepik.pl



Jastrzębie-Zdrój to piękne i zielone miasto. By żyło się nam dobrze, wygodnie i bezpiecznie, 
trzeba pamiętać o tym, że każdy z nas ma wpływ na stan środowiska naturalnego. W tym 
numerze miesięcznika „Jastrząb” informujemy gdzie należy oddać odpady niebezpieczne.

ULEGNIJMY MODZIE NA EKOLOGIĘ

Odpady te zawierają wiele substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska.

✔ ODDAJEMY 
w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

✔ do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych 
(GPZON),

✔ firmie odbierającej odpady komunalne wraz z odpadami wielko-
gabarytowymi (dotyczy wyłącznie większego rozmiaru zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, np. pralka, lodówka, za-
mrażarka, zmywarka, piec gazowy i elektryczny),

✔ do wybranych aptek — przeterminowane leki.

Czy wiesz, że masz również prawo
nieodpłatnie oddać:
1) zużyty sprzęt do punktu zbiórki 

lub przy zakupie nowego „1 za 1”, 
czyli lodówka za lodówkę,
suszarka do włosów za suszarkę, 
świetlówka za świetlówkę itp.,

2) zużyte baterie i akumulatory 
w placówkach handlowych.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

tj. baterie i akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny (np. lodówka, telefon, odkurzacz, telewizor, żelazko, mikser)

Zaadoptuj psa ze schroniska
Schronisko dla bezdomnych zwierząt 

w Jastrzębiu-Zdroju sprawuje opiekę sta-
cjonarną nad bezdomnymi zwierzętami. 
Jest też prężnie działającym ośrodkiem 
adopcyjnym.

- Od początku tego roku do schroniska 
trafiło 148 psów i aż 130 znalazło opieku-
nów. Nie oznacza to oczywiście, że wszyst-
kie zostały zaadoptowane, bo były też ta-
kie, które się zgubiły i zostały odnalezione 
przez właścicieli, niemniej wskaźnik adop-
cji jest wysoki. Od jakiegoś czasu możemy 
zaobserwować, że coraz więcej osób prze-
konuje się do tego, by adoptować zwierzę 
ze schroniska - mówi Marek Krakowski, 
dyrektor Jastrzębskiego Zakładu Komu-

nalnego, który jest administratorem pla-
cówki.

Wysoki procent adopcji udaje się uzy-
skać dzięki zaangażowaniu pracowni-
ków schroniska i osób wspomagających 
schronisko społecznie. To oni codziennie 
dbają o czworonogi i starają się odbudo-
wać właściwe relacje między człowiekiem 
a zwierzęciem. Adopcja promowana jest 
poprzez wydawanie ulotek, prowadzenie 
prelekcji w szkołach i przedszkolach, za-
mieszczanie ogłoszeń w serwisach inter-
netowych. Nie bez znaczenia jest także 
fakt, że psy oddawane przez schronisko 
do adopcji od kilku już lat są znakowane 
elektronicznie, co bardzo pomaga w od-

najdywaniu właścicieli tych zwierząt.
Jastrzębski Zakład Komunalny dbając 

o polepszanie warunków, w jakich prze-
bywają zwierzęta zakupił w 2016 roku 23 
szt. nowych bud dla psów oraz urucho-
mił nową kwarantannę. Aktualnie trwają 
prace projektowe związane z wykona-
niem całorocznego kojca dla kotów oraz 
kwarantanny i izolatki dla tych zwierząt. 
Prace budowlane rozpoczną się w drugiej 
połowie roku.

Od 1 kwietnia do 31 września dla od-
wiedzających schronisko czynne jest od 
wtorku do piątku w godzinach od 11.00 
do 16.30, a w soboty, niedziele i święta od 
11.00 do 14.30.

Tekst: Katarzyna Wołczańska
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„Puste noce” z nagrodą

Spektakl „Puste noce” Teatru Monitoring z Jastrzębia-Zdroju zdobył główną nagrodę  
podczas 19. Festiwalu Sztuki Teatralnej w Rybniku.

Przedstawienie, które wyreżyserował Ma-
riusz Cholajda oparte zostało na śląskich 
zwyczajach i obrzędach związanych ze 
śmiercią i pogrzebem. Reżyser sięgnął 
do głęboko zakorzenionych w tradycji 
i  świadomości zabiegów (również ma-
gicznych), które towarzyszyły zmarłemu 
w jego ostatniej drodze. 

Jury oraz festiwalowa publiczność do-
ceniła alegoryczny charakter spektaklu 
oraz profesjonalną grę aktorów Teatru 
Monitoring, który wystąpił w składzie: 
Monika Malicka-Kusak, Patrycja Sitkie-
wicz, Sylwia Dwornicka, Wiesław Kusak, 
Krzysztof Legierski, Mariusz Cholajda 
oraz Grażyna Tabor (gościnnie). Śląski 
charakter przedstawienia został pod-

kreślony także przez oprawę muzyczną 
zarejestrowaną specjalnie na potrzeby 
"Pustych nocy" przez Orkiestrę Górniczą 
KWK Zofiówka.

Tegoroczny festiwal oceniało jury 
w składzie: Anna Wieczur-Bluszcz – ak-
torka, reżyserka teatralna i filmowa z Mi-
lanówka, Marek Kościółek – reżyser, ak-
tor Teatru „Krzyk” z Maszewa, Bogdan 
Renczyński – aktor Tadeusza Kantora 
i pracownik Cricoteki – Ośrodka Doku-
mentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Kra-
kowie.

Premiera spektaklu „Puste noce” miała 
miejsce 31 października ubiegłego roku 
w Jastrzębiu-Zdroju, a jego produkcja 

dofinansowana została ze środków bu-
dżetowych miasta w ramach programu 
stypendialnego w zakresie kultury. 

Sam Teatr Monitoring od kilkunastu 
już lat jest bardzo dobrze znany miesz-
kańcom i wpisał się na stałe w kalendarz 
wielu wydarzeń kulturalnych. Aktorzy 
jastrzębskiego teatru biorą czynny udział 
w takich imprezach, jak choćby: Jarmark 
Sztuki „Wiosna Ludów”, Zderzenia Dzia-
łań Wrażliwych, ale również podczas wy-
jątkowych happeningów organizowanych 
w ramach świątecznych jarmarków czy 
Dni Miasta.

Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik



Muzyka,  
energia  
i emocje
W tym roku otrzy-
mała stypendium 
miasta Jastrzębie-
-Zdrój przyznawane 
osobom zajmującym 
się twórczością arty-
styczną i dzięki niemu 
już wkrótce będzie-
my mogli usłyszeć 
jej pierwszą, solową 
płytę. O inspiracjach, 
pasjach oraz życiu z 
muzyką, a także poza 
nią opowiada jastrzęb-
ska wokalistka,  
Izabela Ostrzołek.

Twoja pierwsza płyta już niebawem – 
to spełnienie marzeń?

Przyszedł taki moment, że faktycznie za-
pragnęłam spełnić swoje marzenie, czyli… 
mieć własne utwory. Odkąd pamiętam, 
zawsze chciałam nagrać własną płytę.  
Wyobrażałam sobie jej tworzenie, jak bar-
dzo będę się mogła temu poświęcać. Płyta 
jest tak naprawdę odzwierciedleniem sa-
mego siebie, wizualizuje jak wiele zrobili-
śmy i nadal robimy. To w pewnym sensie 
szansa, którą otrzymałam. ,,Zenith”, bo 
taki będzie tytuł albumu, to emocjonal-
ne, życiowe odczucia, które napędzają do 
działania i przekazywania energii. 

Czy ulubione gatunki muzyczne, 
konkretni artyści stanowią dla Ciebie 
inspirację?

W pewnym sensie tak, ale nigdy nie 
określałam swojego ulubionego stylu mu-
zycznego, bo słucham różnorodnej muzy-
ki. Często staram się uciekać do pozytyw-
nych fal przekazywanych przez Lilje Blo-
om, która współpracuje z Parov Stelar, czy 
Moloko. Lubię też mocniejsze klimaty jak 
Meg Myers czy Bring Me the Horizon. Nie 
ukrywam, że kocham muzykę elektronicz-
ną, często „odpalam” Chase&Status, Wil-
kinson, Paula Kalkbrennera, a gdy potrze-

buję się zrelaksować, zazwyczaj słucham 
K.Flay, Delilah czy Goldfish. Mogłabym 
wymieniać bez końca.

Pasja do śpiewania towarzyszy Ci od 
najmłodszych lat?

Dla mnie pasja to przede wszystkim 
dzielenie się częścią siebie, poznawanie 
ludzi, współpraca, integracja, przyjaźń i 
wsparcie. Moja mama zawsze mówi, że 
kiedy jeszcze byłam małym dzieckiem, 
zawsze ciągnęło mnie do kreatywnych 
rzeczy. Lubiłam występować, recytować 
czy śpiewać . Wtedy mogłam się rozwijać, 
poznawać ciekawe osobowości. Pamiętam, 
że w szkole podstawowej zdecydowałam 
się pójść na lekcje gry na gitarze, potem 
zaczęłam dośpiewywać i tak jest do dzi-
siaj. Pierwsze doświadczenia zdobywałam 
z kapelą jeszcze w czasach gimnazjum, 
później trafiłam do zespołu grającego ska, 
gdzie czułam totalnie inny klimat - sama 
muzyka była bardzo energiczna i skoczna. 
W liceum zaczęłam uczęszczać na zaję-
cia wokalne, później również aktorskie. 
Chciałam się rozwijać, dokształcać. 

I na swojej życiowej i artystycznej 
drodze spotkałaś wielu pozytywnie na-
stawionych ludzi…

…takich jak Bartosz Medyński (Metro-
wy), Krzysztof Komar (Essex) - niesamo-
wity „muzyczny umysł”, Maciej Wier-
gowski (Jonson) - ewenement na polskim 
rynku muzycznym i przede wszystkim ko-
chana osoba, która zawsze służy pomocą 
i dobrym sercem oraz Aleksandra Dyrna - 
kobieta o anielskim głosie, z którą przyjaź-
nię się od lat. Jestem im bardzo wdzięczna 
za poznanie i doznanie muzyki w zupełnie 
różnych aspektach oraz za energię i pomy-
sły. 

Trudno wyobrazić sobie Ciebie bez 
muzyki – Ty też pewnie widzisz się 
w przyszłości „muzycznie”?

Dziś trudno poruszać mi takie tema-
ty, bo nie staram się zbytnio wybiegać do 
przodu. Żyję tu i teraz, łapię każdą chwilę, 
z uśmiechem i rozsądkiem. Moje życie jest 
spontaniczne i nigdy nie wiem gdzie się 
pojawię, co się wydarzy. Staram się czer-
pać jak najwięcej i chcę, by tak zostało. Na 
pewno jednak chcę, by zawsze była przy 
mnie muzyka i towarzyszyła mi pozytyw-
na energia. Jestem pewna, że dzięki temu 
będę szczęśliwa. Zwłaszcza, jeżeli będę 
mogła dzielić się tym wszystkim z innymi.

Rozmawiał: Maciej Gucik,  
fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik



04.06, niedziela

Inhalatorium w Parku Zdrojowym
15:00 / Moliki książkowe przy tężni / 

Wymiana książek / Teatrzyk Kamishibai 
/ Herby miast – warsztaty plastyczne / 
Bańki mydlane

05.06, poniedziałek

Park Zdrojowy, Sołectwo Szeroka, Sołec-
two Ruptawa, kino samochodowe – par-
king przed Miejskim Ośrodkiem Kultury

20.30-22.00 / Seans filmowy  

Świetlica „SKARBNIK”, ul. Wielkopolska 
65 

16:30 / „Dni Jastrzębia - kto wie więcej! 
Kto pamięta!” – quiz wiedzy o Jastrzę-
biu-Zdroju dla dzieci
Świetlica „STRYSZEK”, D. S. Ruptawa, 
ul. Cieszyńska 101 

14:30 / „Jastrzębskie zagadki dla świe-

tlicowej gromadki” – konkurs wiedzy dla 
dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wiel-
kopolska 1a 

8:00-18:00 / Czy znasz to miejsce? Czy 
znasz tę osobę? – ilustrowany quiz o 
mieście dla dzieci

8:00-19:00 / Jastrzębie-Zdrój w Doku-
mentach Życia Społecznego – wystawa 
/ Wystawa książek o Jastrzębiu-Zdroju / 
Questing – Jastrzębskie korzenie – miej-
ska gra terenowa

10:00 / To co najlepsze w Jastrzębiu-
-Zdroju – grywalizacja dla uczniów 
szkół podstawowych

11:30 / Tożsamość kulturowa w filmie i 
w literaturze – wykład dla młodzieży

17:00 / Familiada po jastrzębsku – tur-
niej rodzin

18:00 / Surfujący senior: Miasto w 
obiektywie – podstawy montażu filmo-
wego dla seniorów 

Mediateka, ul. Opolska 723 
10:00-18:00 / Muzyczne Jastrzębie 

– lekcje multimedialne przybliżające 
twórczość i działalność jastrzębskiego 
środowiska muzycznego

10:00-19:00 / Muzyczna pocztówka – 
wystawa pocztówek dźwiękowych 

Filia nr 1, ul. Opolska 723 
11:00 / Adaptacje filmowe i teatralne 

literatury polskiej i światowej – prezenta-
cja multimedialna 

Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
10:00 / Artystyczne Jastrzębie - występ 

Teatru Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

Filia nr 3, ul. Krakowska 38
8:00-18:00 / Warto obejrzeć! – ranking 

filmów wg czytelników Biblioteki / Obej-
rzałeś film – przeczytaj książkę – wysta-

DNI MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
s z c z e g ó ł o w y  p r o g r a m  o b c h o d ó w  3 - 1 1  c z e r w c a  

Tradycyjnie z okazji święta najmłodszych Miejski Ośrodek Kultury przygotował 
dla nich plenerową imprezę i specjalne atrakcje. W świat pełen czarów i nie-
zwykłych tajemnic przeniesie milusińskich Maciej Pol, najpopularniejszy pol-
ski iluzjonista. Spektakularne i energetyczne show, w którym bohaterami stają 
się nieposkromione siły przyrody w spektaklu „Cztery żywioły” zaprezentuje 
Gwardia Gryfa. Wśród przybyłych pojawią się szczudlarze, będą też dyskoteka, 
pokaz tańca break dance, prezentacja jastrzębskich talentów, bańki mydlane, 
malowanie twarzy oraz liczne konkursy z nagrodami.

Data: 4 czerwca, godz. 15.00 – 18.00
Miejsce: Park Zdrojowy

DZIEŃ DZIECKA

To wyjątkowe wydarzenie, podczas któ-
rego odbędzie się spotkanie autorskie 
z Wojciechem Jagielskim, dziennika-
rzem, reportażystą i pisarzem oraz co-
olturalne spotkanie z Andrzejem Ponie-
dzielskim, autorem wierszy, felietonów i 
tekstów piosenek. Oprócz tego przewi-
dziano koncert Zbuntowanej Orkiestry 
Podwórkowej Hańba, rozmowy o winie 
w literaturze czy wernisaż wystawy pla-
katów Ryszarda Kai.

Data: 3 czerwca, godz. 18.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publicz-
na, ul. Wielkopolska 1a

Coolturalna Noc



wa książek zekranizowanych
Filia nr 9, ul.  Wodeckiego 2

11:00 / Legenda o Czarnym Rycerzu – 
poznaj historię swojego miasta 

06.06, wtorek

Sołectwo Moszczenica, Sołectwo Bzie
20:30-22:00 / Seans filmowy  

Świetlica „SKARBNIK”, ul. Wielkopolska 
65 

16:30 / „Jastrząbek w kolorowej odsło-
nie” – konkurs plastyczny dla dzieci

Świetlica „ASTRA”, ul. 1000-lecia 15  
16:00 / „Jastrzębskimi szlakami razem z 

dzieciakami” – praca z mapą Jastrzębia-
-Zdroju, zajęcia  edukacyjne dla dzieci

Świetlica „NASTOLATEK”, ul. Tury-
styczna 43 

16:30 / „Jastrząbek w kolorowej odsło-
nie" – konkurs plastyczny

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wiel-
kopolska 1a 

8:00-19:00 / Jastrzębie-Zdrój w Doku-
mentach Życia Społecznego – wystawa 
/ Wystawa książek o Jastrzębiu-Zdroju / 
Questing – Jastrzębskie korzenie – miej-
ska gra terenowa

8:00-18:00 / Czy znasz to miejsce? Czy 
znasz tę osobę? – ilustrowany quiz o 
mieście dla dzieci

9:00 / Pisarz w mieście: Justyna Bedna-
rek – spotkanie autorskie dla dzieci

11:30 / Jastrzębskie potyczki – gra edu-
kacyjna dla młodzieży

17:30 / Wernisaż wystawy prac pla-
stycznych i malarskich słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku

18:00 / Wieczór poezji w Kawiarence 
Pod Sową

Filia nr 1, ul. Opolska 723 
11:00 / Legenda rycerza-rabusia – zaję-

cia literacko-plastyczne 

Filia nr 3, ul. Krakowska 38
11:00 / Zapomniany czar jastrzębskiego 

uzdrowiska – prezentacja multimedialna 

Filia nr 6, ul.  Prof. R. Ranoszka 103
11:00-18:00 / Biblioteka zbliża: Przez 

lupę – warsztaty edukacyjne 

Filia nr 16, ul.  Marusarzówny 29
16:00 / Quillingowe Jastrzębie – warsz-

taty artystyczne

07.06, środa

Sołectwo Skrzeczkowice
20:30-22:00 / Seans filmowy  

Świetlica „ISKIERKA”, ul. Ruchu Oporu 
2

16:30 / „Tu wszyscy mieszkamy - o 
Jastrzębiu słów kilka" – prezentacja mul-
timedialna o Jastrzębiu-Zdroju

Świetlica „KANON”, ul. Zielona 17 
16:00 / „Jastrzębskie zagadki dla świe-

tlicowej gromadki" – konkurs wiedzy dla 
dzieci

Świetlica „PROMYK”,  ul. Gagarina 116 
15:30 / „Turysto drogi, warto zawitać 

DNI MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

08.06

s z c z e g ó ł o w y  p r o g r a m  o b c h o d ó w  3 - 1 1  c z e r w c a  

Miłośnicy aktywności fizycznej będą mogli przetestować swoją kondycję i potre-
nować pod okiem profesjonalistów. Flow joga + stretching, zumba, czy crossfit 
to tylko niektóre z propozycji, żeby aktywnie spędzić czas. Przy takiej okazji nie 
zabraknie też warsztatów poświęconych zdrowemu odżywianiu. Gdy dorośli na 
parkiecie będą wyciskać z siebie siódme poty, dzieci będą mogły oddać się zaba-
wie.

Data: 8 czerwca, godz. 16.30 – 20.15
Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa

FIT DAY

„Świat według Czochera” to zawodowo wy-
konane przedstawienie pozostawiające u 
widza niezapomniane wrażenia. Spotkania 
z brzuchomówcą wywołują u dzieci wiele 
radości i pozytywnych emocji. W spektaklu 
– poza słowem i muzyką – będą: żonglerka, 
pantomima, iluzja, piosenki i konkursy. 

Data: 8 czerwca, godz. 10.00
Miejsce: kino Centrum

Występ brzuchomówcy
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w nasze progi” – konkurs plastyczny dla 
dzieci na plakat  promujący nasze miasto

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wiel-
kopolska 1a 

8:00-19:00 / Jastrzębie-Zdrój w Doku-
mentach Życia Społecznego – wystawa 
/ Wystawa książek o Jastrzębiu-Zdroju / 
Questing – Jastrzębskie korzenie – miej-
ska gra terenowa

8:00-18:00 / Czy znasz to miejsce? Czy 
znasz tę osobę? – ilustrowany quiz o 
mieście dla dzieci

10:00 / I edycja Turnieju Wiedzy o 
Mieście – kategoria klasy IV-VI szkoły 
podstawowe

11:30 / Najsłynniejsi jastrzębianie – wy-
kład multimedialny

16:30 / Zabawa z książkolubkami – ro-
dzinna zabawa  
w Bibliotece

Filia nr 1, ul. Opolska 723 
11:00 / Wirtualny spacer po zakamar-

kach Jastrzębia-Zdroju – prezentacja 
multimedialna

Filia nr 5, ul. Jasna 1a
10:00-18:00 / Miasto – moja przystań – 

warsztaty literacko-plastyczne

Filia nr 6, ul.  Prof. R. Ranoszka 103
10:00-18:00 / Skąd jesteś – warsztaty 

edukacyjne dla dzieci

Filia nr 7, ul.  Cieszyńska 101
13:00-17:00 / Herby dzielnic miasta – 

zajęcia plastyczne

Filia nr 9, ul.  Wodeckiego 2
11:00 / Jastrzębie-Zdrój wczoraj i dziś – 

prezentacja multimedialna 

Filia nr 10, ul.  Reja 10
11:00 / Legenda o Czarnym Rycerzu – 

przedstawienie  
w wykonaniu dzieci

08.06, czwartek

Kino Centrum, Miejski Ośrodek Kultu-
ry, al. J. Piłsudskiego 27

9:00 / „Świat według Czochera” – wy-
stęp brzuchomówcy dla najmłodszych 
– spotkanie dla  uczniów szkół podstawo-
wych – 10 zł

Świetlica „ISKIERKA”, ul. Ruchu Oporu 
2

16:30 / „Moja świetlica w wehikule 
czasu” – zajęcia edukacyjno-plastyczne 
dla dzieci

Świetlica „KANON”, ul. Zielona 17 
16:00 / „Spacer po moim mieście  – ro-

bimy album Jastrzębia-Zdroju” – zajęcia 
techniczne dla  dzieci

Świetlica „PROMYK”,  ul. Gagarina 116 
15:30 / „Dni Jastrzębia – kto wie więcej! 

Kto pamięta!” – quiz wiedzy o Jastrzę-
biu-Zdroju dla dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wiel-
kopolska 1a 

8:00-19:00 / Jastrzębie-Zdrój w Doku-
mentach Życia Społecznego – wystawa 
/ Wystawa książek o Jastrzębiu-Zdroju / 
Questing – Jastrzębskie korzenie – miej-
ska gra terenowa

8:00-18:00 / Czy znasz to miejsce? Czy 
znasz tę osobę? – ilustrowany quiz o 
mieście dla dzieci

10:00 / Jastrzębski maraton czytania 
10:00 / I edycja Turnieju Wiedzy o 

Mieście – kategoria klasy gimnazjalne
16:30 / BookWalking – jastrzębski lite-

racki spacer ulicami miasta
17:00 / Jastrzębie-Zdrój oczami dziecka 

– plener malarski
/ Moje ulubione miejsce w mieście – roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego

Filia nr 1, ul. Opolska 723 
11:00 / Dzieci nie chcą jeść śmieci – 

prezentacja na temat zdrowego żywienia 
dzieci

16:30 / Wypij na zdrowie, czyli czas na 
smoothie – spotkanie w ramach Babińca

Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
11:00 / Fit day – zajęcia ruchowe

Filia nr 3, ul. Krakowska 38
13:00 / Spotkanie ze sportowcem z 

Jastrzębskiego Klubu Hokejowego GKS 
Jastrzębie

Filia nr 4, ul. Turystyczna 12
10:00-18:00 / Miasto i węgiel – warsz-

taty edukacyjno-literackie / Jak to z Ja-
strzębiem było – gra planszowa

Filia nr 6, ul.  Prof. R. Ranoszka 103
10:00-18:00 / Moszczenica w Bibliotece 

– gra w formacie XXL 

Filia nr 9, ul.  Wodeckiego 2
11:00 / Sport to zdrowie – zabawy ru-

chowe 

Filia nr 10, ul.  Reja 10
10:00-18:00 / Krajobraz miasta – zaję-

cia plastyczne 

Filia nr 14, ul.  Brzechwy 7a
12:00 i 13:00 / Jastrzębskie Papierowe 

Fantazje – warsztaty artystyczne

09.06, piątek

Świetlica „ASTRA”, ul. 1000-lecia 15  
16:00 / „Jastrząbek w kolorowej odsło-
nie” – konkurs plastyczny dla dzieci

Świetlica „NASTOLATEK”, ul. Tury-
styczna 43 

16:30 / „Moja świetlica w wehikule 
czasu" – zajęcia edukacyjno-plastyczne

Świetlica „STRYSZEK”, Dom Sołecki 

DNI MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
s z c z e g ó ł o w y  p r o g r a m  o b c h o d ó w  3 - 1 1  c z e r w c a  

Zapraszamy na spotkanie z wyjątko-
wymi mieszkańcami naszego miasta, 
którzy bardzo starają się, aby historia o 
dawnych czasach nie została zapomnia-
na przez młodych ludzi. To dzięki ich 
determinacji do Szerokiej w 2012 roku 
„wrócił” dzwon Gwiaździsty, który zo-
stał zabrany przez Niemców w 1942 i 
dzwon-sygnaturka ufundowany przez 
parafian w 1862 roku.

Data: 6 czerwca, godz. 11.30
Miejsce: MBP Filia nr 10, ul. Reja 10

Spotkanie 
 z Heleną i Leonem  

Białeckimi
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Spotkanie 
 z Heleną i Leonem  

Białeckimi

Ruptawa, ul. Cieszyńska 101 
16:00 / „Oto gra dla każdego w bystrza-

ka jastrzębskiego!” – rozgrywki dla dzie-
ci w grę planszową  o Jastrzębiu-Zdroju

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wiel-
kopolska 1a 

8:00-19:00 / Jastrzębie-Zdrój w Doku-
mentach Życia Społecznego – wystawa 
/ Wystawa książek o Jastrzębiu-Zdroju / 
Questing – Jastrzębskie korzenie – miej-
ska gra terenowa

8:00-18:00 / Czy znasz to miejsce? Czy 
znasz tę osobę? – ilustrowany quiz o 
mieście dla dzieci

10:00 / Pisarz w mieście: Romek Paw-
lak – spotkanie autorskie dla dzieci

Mediateka, ul. Opolska 723 
17:00 / Jastrzębianie-Jastrzębianom – 

występ słuchaczy Studium Muzycznego 
Music Point

Filia nr 1, ul. Opolska 723 
11:00 / Jastrzębska gra planszowa  dla 

dzieci 

Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
11:00-19:00 / Uwolnij wyobraźnię – 

warsztaty artystyczne w plenerze

Filia nr 4, ul. Turystyczna 12
10:00-18:00 / Miasto i węgiel – warszta-

ty edukacyjno-literackie  

Filia nr 16, ul.  Marusarzówny 29
16:00 / Pejzaż Jastrzębia-Zdroju – 

warsztaty plastyczne dla dzieci

10.06, sobota

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wiel-
kopolska 1a 

8:00-15:00 / Jastrzębie-Zdrój w Doku-
mentach Życia Społecznego – wystawa 
/ Wystawa książek o Jastrzębiu-Zdroju / 
Questing – Jastrzębskie korzenie – miej-
ska gra terenowa / Czy znasz to miejsce? 
Czy znasz tę osobę? – ilustrowany quiz o 
mieście dla dzieci

Ulicami naszego miasta przejdzie barwny korowód mieszkańców. Będzie to wyjąt-
kowa okazja do zaprezentowania się lokalnej społeczności. Organizatorzy zachęcają 
więc do udziału w tym wydarzeniu, jednocześnie licząc na zaangażowanie i kre-
atywność podczas prezentacji barwnych i niepowtarzalnych strojów.

Data: 10 czerwca, godz. 15.15
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna

Barwny korowód

15:15 / Zbiórka uczestników Korowo-
du

15:30-16:00 / Przejście Korowodu uli-
cami miasta

16:00-16:15 / Wejście na Stadion Miej-
ski
Stadion Miejski, ul. Harcerska 14B

16:30 / Koncert Eweliny LISOW-
SKIEJ

18:30 / Koncert zespołu PECTUS
20:30 / Koncert zespołu DŻEM
22:00 / Pokaz pirotechniczny

11.06, niedziela

Stadion Miejski, ul. Harcerska 14B
16:30 / Koncert Jeremiego i Artura 
SIKORSKICH
17:30 / Koncert KOVALCZYKA
18:30 / Koncert Romualda LIPKO - 
ZŁOTE PRZEBOJE    
z udziałem Izabeli Trojanowskiej i Feli-
cjana Andrzejczaka
20:30 / Koncert Michała SZPAKA

Podczas święta miasta nie zabraknie 
dawki dobrej muzyki. Szykuje się bitwa 
kapel i wokalistów oraz konkurs dla 
jastrzębskich młodych muzyków. Dla 
rozładowania emocji przewidziano bi-
twę na balony wodne czy konkurs stre-
etball’a. Będzie też okazja, aby podszko-
lić się z udzielania pierwszej pomocy.

Data: 9 czerwca, godz. 15.00 – 22.00
Miejsce: Jar Południowy

Zabawa przy muzyce DJ
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13.06, WTOREK

godz. 16.00 „Zaczarowane koraliki” za-
jęcia techniczne, świetlica Astra

godz. 16.00 „Barwna mozaika”, cykl 
edukacyjny „Figle i wybryki w krainie 
plastyki”, świetlica Skarbnik

godz. 16.30 „Ortograficzna krzyżówka 
- żeby była mądra główka” konkurs, świe-
tlica Nastolatek

14.06, ŚRODA

godz. 16.00 „Kolorowe okno”, cykl edu-
kacyjny „Figle i wybryki w krainie plasty-
ki”, świetlica Kanon

godz. 16.30 „Kolorowy świat” zabawy 
zespołowe, świetlica Iskierka

18.06, NIEDZIELA

godz. 11.00 „Nasze Pasje”, prezentacja 
sekcji działających w MOK i klubie Kak-
tus, kino Centrum

20.06, WTOREK

godz. 16.00 „Kolaż z fantazją”, cykl edu-
kacyjny „Figle i wybryki w krainie plasty-
ki”

godz. 17.30 Popisy gry na keyboardzie 
sekcji z klubu Kaktus, taras Domu Zdro-
jowego

21.06, ŚRODA

godz. 16.00 „W świecie akwareli”, cykl 
edukacyjny „Figle i wybryki w krainie 
plastyki”, świetlica Stryszek

godz. 16.30 „Paski w roli głównej”, cykl 
edukacyjny „Figle i wybryki w krainie 
plastyki”, świetlica Iskierka

godz. 17.30 Popisy sekcji wokalnej klu-
bu Metronom, klub Metronom

22.06, CZWARTEK
godz. 15.30 „Miniodbitki”, cykl eduka-

cyjny „Figle i wybryki w krainie plastyki”, 

świetlica Promyk
godz. 17.30 Popisy sekcji wokalnej klu-

bu Kaktus, Muszla koncertowa w Parku 
Zdrojowym

godz. 17.00 „Quizowe wyzwania” kon-
kurs wiedzy ogólnej, Klub 55+, klub Me-
tronom

27.06, WTOREK

godz. 11.00 „Na kamieniu”, Cykl edu-
kacyjny „Figle i wybryki w krainie plasty-
ki”, świetlica Nastolatek

28.06, ŚRODA

godz. 10.30 „Robimy Pana Gniotka”  
zajęcia techniczne dla dzieci, świetlica 
Stryszek

29.06, CZWARTEK

godz. 17.00 „Łut szczęścia i refleks” 
rozgrywki bingo, Klub 55+, klub Metro-
nom

Wystawa Kariny Czernek. Prace wykonane są w technice własnej, dzięki której 
osiąga efekt przenikania płaszczyzn. Poprzez zastosowanie w swoich obrazach na-
kładanych na siebie półprzeźroczystych tkanin, które poddaje obróbce malarsko-
-hafciarskiej, uzyskuje efekt bliski miękkości i dekoracyjności tkaniny.

Data: do 30 czerwca
Miejsce: Magazyn 22

USZYJĘ SIEBIE ODNOWA

Tkanina z Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa w Łodzi. Ekspozycja 
przedstawia 16 tkackich prac, których 
wyraz artystyczny determinuje trzeci 
wymiar. Różnorodne kompozycje – 
abstrakcyjne i figuratywne, wykorzy-
stują tradycyjne tekstylne techniki: 
tkackiego przeplotu, wiązania, szycia, 
haftu, koronki, malarstwa i druku na 
tkaninie i językiem sztuki komentują 
współczesność.

Data: do 30 czerwca
Miejsce: Galeria Epicentrum

Gry w przestrzeni

Do 1.09 czynna jest wystawa o działalności  
jastrzębskiego uzdrowiska.

20www.jastrzebie.pl



01-30.06

Co Ryszard Kaja miau na myśli – pla-
katy, wystawa w Galerii Pod Sową, ul. 
Wielkopolska 1a

Muzyczna pocztówka – wystawa mu-
zycznych pocztówek ze zbiorów Kamila 
Manaja, Filia nr 1, ul. Opolska 723

Jastrzębskie muzyczne prezentacje – 
prezentacja działalności i twórczości ja-
strzębskiego środowiska muzycznego, 
Filia nr 1, ul. Opolska 723

Relaksujący City Break – instalacja, Fi-
lia nr 1, ul. Opolska 723

Cała Polska czyta kryminały – konkurs 
literacki dla dorosłych, Masnówka, ul. 
Witczaka 3a

Rymowanki bajkowe – konkurs lite-
racki dla dzieci, Filia nr 2 Masnówka, ul. 
Witczaka 3a

12.06, PONIEDZIAŁEK

godz. 09.00 Dyktando: Kto dużo czyta 
– poprawnie pisze, Filia nr 1, ul. Opolska 
723

13.06, WTOREK

godz. 11.30 Lektura nie bzdura: Balla-
dyna – warsztaty literackie dla młodzieży, 
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

godz. 16.30 Elmer i zaginiony miś – za-
jęcia w ramach spotkania Czytusi, Filia 
nr 1, ul. Opolska 723

14.06, ŚRODA

godz. 12.00-16.00 Woda to życie: Pi-
jalnia Wód – pop-up – zajęcia w ramach 
spotkania Papirusu, Filia nr 1, ul. Opol-
ska 723

20.06, WTOREK

godz. 10.00 Wymarzone wakacje – za-
jęcia plastyczno-manualne, Filia nr 10, ul. 
Reja 10

godz. 16.30 Basia i tata – zajęcia w ra-
mach spotkania Czytusi, Filia nr 1, ul. 

Opolska 723
godz. 18.00 Przyjdź, posłuchaj, poroz-

mawiaj: Ganbare! Warsztaty umierania 
Katarzyny Boni – spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki, Biblioteka Główna, ul. 
Wielkopolska 1a

21.06, ŚRODA

godz. 9:30 Dzień Baśniowy: Kot w bu-
tach, Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 
3a

godz. 10.30 Na pikniku – warsztaty li-
teracko-plastyczne, Filia nr 14, ul. Brze-
chwy 7a

godz. 12:00-16.00 Szalone przeplatanki 
– zajęcia w ramach spotkania Papirusu, 
Filia nr 1, ul. Opolska 723

godz. 16.00 Biblusie: Bardzo głodna gą-
sienica, Filia nr 3, ul. Krakowska 38

27.06, WTOREK

godz. 16.30 Setny Smerf – zajęcia w 
ramach spotkania Czytusi, Filia nr 1, ul. 
Opolska 723

godz. 17.00 Filozofia praktyczna czyli 
słów kilka o etyce – spotkanie w ramach 
cyklu Filozofia dla każdego, Biblioteka 
Główna, ul. Wielkopolska 1a

28.06, ŚRODA

godz. 12.00-16.00 Kolorowa misa na 
wakacyjne skarby – zajęcia w ramach 
spotkania Papirusu, Filia nr 1, ul. Opol-
ska 723

Wystawa malarza, grafika i scenogra-
Wystawa malarza, grafika i scenogra-
fa, nałogowego podróżnika i kolek-
cjonera starych zdjęć i dagerotypów. 
Ryszard Kaja ma odwagę być mala-
rzem „niemodnym”, a jego ostenta-
cyjna indywidualność opiera się na 
szczególnej figuratywności, zbudo-
wanej na rzeczywistości nastrojów, 
kolorze i tego co niezapisywalne, co 
wymyka się słowom. Niespodziewa-
nie, gdy był na szczycie popularności, 
porzucił teatr i zajął się plakatem.  

Data: 1 – 30.06, wernisaż 3.06 godz. 
19.00
Miejsce: Galeria Pod Sową, Biblio-
teka Główna, ul. Wielkopolska 1a

Plakaty 
Ryszarda Kai

„Jak być ogniem, a nie ćmą” pod takim 
hasłem odbędzie się spotkanie autorskie 
z Tomaszem Tomaszewskim. Zajmuje się 
fotografią prasową, publikuje swoje zdję-
cia w najważniejszych pismach polskich 
i zagranicznych. Jest laureatem polskich 
oraz międzynarodowych nagród fotogra-
ficznych. Od 32 lat współpracuje z maga-
zynem National Geographic USA.

Data: 30 czerwca, godz. 17.00
Miejsce: Biblioteka Główna, ul. Wielko-
polska 1a

www.biblioteka.jastrzebie.pl

Spotkanie autorskie 
z Tomaszem 

Tomaszewskim



22

WYDARZENIA 

Jastrząb I czerwiec 2017 www.jastrzebie.pl

UCZCILI ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA WOJNY

Związki kombatanckie, władze miasta, 
harcerze oraz zaproszeni goście wzięli 
udział w obchodach 72. rocznicy zakoń-
czenia II wojny światowej. Uroczystość 
upamiętniająca wydarzenia sprzed lat 
odbyła się 8 maja. Tego dnia w naszym 
mieście uczczono pamięć poległych i 
pomordowanych w działaniach wojen-
nych. Ci, którzy przeżyli II wojnę świa-
tową, nigdy jej nie zapomną. Były to lata 
trudnego do wypowiedzenia cierpienia, 
morderczej pracy, potwornego głodu, 
chorób i utraty najbliższych. Obchody 
rozpoczął przemarsz wraz z orkiestrą tra-
są od Ronda Zdrojowego do kościoła pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdro-
ju, gdzie została odprawiona Msza św. w 
intencji kombatantów. Po niej uczestnicy 
uroczystości spotkali się w Domu Zdro-
jowym. Ponadto dla uczczenia 72. rocz-
nicy zakończenia II wojny światowej w 
samo południe włączone zostały syreny 
alarmowe .

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Maciej Gucik

Parkowe mostki

miłości
Wraz z wiosną i ciepłymi, słonecznymi 
dniami w Parku Zdrojowym przybyło 
spacerowiczów. Warto odwiedzić tam 
również miejsce, w którym znajdują się 
słynne mostki fińskie, będące w ostatnim 
czasie symbolem zakochanych.

W parkowym jarze – dawnej urokliwej 
Dolinie Mikołaja – ujrzeć możemy most-
ki z charakterystycznymi białymi balu-

stradami. Zbudowane w latach 70-tych 
mostki fińskie aktualnie zaczęły spełniać 
rolę tzw. mostków miłości, na których 
zakochane pary zawieszają kłódki, często 
ze swoimi imionami czy różnymi wyzna-
niami.

W naszym kraju funkcjonuje wiele ta-
kich miejsc, a jednym z najbardziej zna-
nych jest Most Tumski we Wrocławiu.

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik
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1 czerwca minęła 106. rocznica uruchomienia połączenia kolejowego na trasie Pawłowice 
– Jastrzębie-Zdrój. Po ponad 100 latach od tego wydarzenia pozostały nam jedynie wspo-
mnienia i zaniedbane budynki dworcowe. Jednak lokalne władze prowadzą starania, aby 

do naszego miasta ponownie zawitała kolej pasażerska.

Tekst i fot. arch.: Dariusz Mazur

BYŁA SOBIE KOLEJ

Decyzja utworzenia połączenia kolejo-
wego do Jastrzębia zapadła już w 1879 r., 
kiedy to deputowani Sejmiku Śląskiego 
uchwalili budowę kolei przez Orzesze, 
Żory, Jastrzębie aż do Petrowic, w celu 
połączenia z austriacką koleją. Jednakże 
rozpoczęcie budowy nastąpiło dopiero 
w 1906 r. Warto w tym miejscu dodać, 
że w 1901 r. rozpatrywano trzy warianty 
trasy kolei, z których żadna nie uwzględ-
niała Jastrzębia. Planowano m.in. po-
prowadzić linię kolejową przez Szeroką 
i Mszanę do Moszczenicy. Ostatecznie 
wybudowano linię kolejową z Żor przez 
Pawłowice, Bzie, Jastrzębie Górne do Ja-
strzębia-Zdroju, a pierwszy pociąg wyje-
chał z Żor o godz. 8.30. Na czele delegacji, 
która dokonała uroczystego otwarcia, był 
m.in. inspektor budowlany Kredel oraz 
burmistrz Żor Reiche. Dworce kolejowe 
w Bziu i Jastrzębiu Górnym były świą-
tecznie udekorowane, a zgromadzona 
publiczność wiwatowała na cześć czci-
godnych gości. Nie inaczej było na stacji 
końcowej w Zdroju, gdzie delegację po-
witał właściciel uzdrowiska Dr Mikołaj 
Witczak. Dwa lata później linia kolejowa 
została przedłużona do Wodzisławia Śl. 

Na jej trasie powstały dworce kolejowe w 
Moszczenicy Śl., Godowie i Turzy, a uro-
czyste oddanie do użytku miało miejsce 2 
grudnia 1913 r.

Po 22 latach, już w wolnej Polsce, miało 
miejsce kolejne wielkie wydarzenie zwią-
zane z koleją żelazną. 30 listopada 1935 
r. nastąpiło oddanie do użytku odcinka 
z Moszczenicy Śl. do Zebrzydowic, które 
posiadały połączenie z Cieszynem. Tego 
dnia z Katowic wyjechał specjalny pociąg 
wiozący przedstawicieli władz z wicemi-
nistrem komunikacji Julianem Piaseckim 
i wojewodą śląskim Michałem Grażyń-
skim na czele. Około godz. 11-tej pociąg 
przybył na stację w Moszczenicy Śl., gdzie 
zebrana ludność oraz miejscowe władze 
witały przybyłych gości. Wiceminister 
Piasecki dokonał aktu otwarcia linii prze-
cinając symboliczną wstęgę. Następnie 
swoje przemówienie wygłosił starosta 
powiatu rybnickiego Jan Wyglenda oraz 
naczelnik gminy Franciszek Pająk. Po 
uroczystości pociąg odjechał w kierunku 
Zebrzydowic, po drodze zatrzymując się 
na stacjach w Zofiówce i Ruptawie.
W okresie międzywojennym dużym za-
interesowaniem cieszyły się tzw. „pociągi 

popularne”, które przywoziły do Jastrzę-
bia gości na weekendowy wypoczynek 
czy konkretne imprezy, jak np. turniej 
tenisowy. W czasie działań wojennych w 
1945 r., linia kolejowa w okolicy dwor-
ca w Zdroju została zniszczona do tego 
stopnia, że ruch kolejowy z Katowica-
mi odbywał się przez Rybnik jedynie do 
Moszczenicy Śl. Przez lata kolej służyła 
zarówno gościom jastrzębskiego uzdro-
wiska jak i mieszkańcom dojeżdżającym 
do pracy czy szkoły. W 1984 r. miała 
miejsce elektryfikacja naszego odcinka 
kolei żelaznej, ale na niewiele to się zda-
ło. Ze względu na słabnącą frekwencję 
oraz coraz gorszy stan torowiska, została 
podjęta decyzja o stopniowej likwidacji 
połączeń pasażerskich. W pierwszej ko-
lejności został zawieszony transport w 
stronę Cieszyna i Wodzisławia, by w 2001 
r. odjechał ostatni pociąg w kierunku Ka-
towic. Od tego momentu władze miasta 
podejmowały próby w celu przywrócenia 
ruchu pasażerskiego, chociażby w postaci 
autobusów szynowych. Czas pokaże, czy 
te starania w końcu zostaną zwieńczone 
sukcesem. 



24 Jastrząb I czerwiec 2017

PORADY

SZEŚĆ ZASAD ROZSĄDNEGO 
SENIORA – KONSUMENTA

NIE KUPUJ BEZ NAMYSŁU
„Tylko w tych naczyniach ugotujesz 
obiad 3 razy szybciej” – zanim kupisz 
weryfikuj informacje. Skonsultuj zakup 
z rodziną.

NIE WIERZ W 
„DARMOWE” PREZENTY

Uważaj, darmowa wycieczka może być 
połączona z kilkugodzinną sprzedażą 
kosztownych produktów.

NIE DAJ SOBIE WMÓWIĆ, 
ŻE NIE MASZ PRAWA

Gdy kupujesz w domu czy na pokazie, to 
możesz odstąpić od umowy. Masz na to 
14 dni od odbioru produktu.

BĄDŹ UWAŻNY – 
NIE DAJ SIĘ MANIPULACJI

„Proszę odstąpić od umowy za tydzień, 
bo będzie wtedy osoba upoważniona” 
– gdy zastosujesz się do tej instrukcji, 
może się okazać, że przekroczysz termin 
na odstąpienie od umowy.

NIE ULEGAJ NAMOWOM
„Tylko dziś ten sprzęt jest w wyjątkowej 
cenie” – sprzedawcy wykorzystują wiele 
sztuczek, które mają skłonić cię do kup-
na produktu, nawet jeżeli go nie potrze-
bujesz. Przemyśl decyzję.

PAMIĘTAJ, NIE JESTEŚ SAM
Pomocy szukaj:
Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 406 
i 407 budynek B tel. 32 47 85 351

EWELINA STELMACH
Miejski Rzecznik Konsumentów

RZECZNIK RADZI

W sytuacji zauważenia jakiegoś przy-
krego zdarzenia, które dokonywane jest 
na szkodę osoby trzeciej, często pojawia-
ją się wątpliwości – linia rozgraniczają-
ca dwie sprawy, jakimi są wtrącanie się 
w czyjeś życie i ochrona prawa jest dość 
cienka. W tym wypadku trzeba jasno za-
znaczyć, że stawanie po stronie ofiary jest 
obywatelską powinnością – ale jak wyglą-
da ten obowiązek ze strony prawnej?

Policja pozyskuje informacje o zaist-
nieniu przestępstwa z różnych źródeł. 
Jednym z nich jest obowiązek zawiado-
mienia o przestępstwie, statuowany w 
naszym ustawodawstwie w ograniczo-
nym zakresie – mowa o nim w art. 304 
Kodeksu postępowania karnego. Zgodnie 
z tym przepisem, każdy dowiedziawszy 
się o popełnieniu przestępstwa ściga-
nego z urzędu ma społeczny obowiązek 
zawiadomić o tym prokuratora lub po-

licję. Sformułowanie to wymaga pewnej 
wykładni. Ustawa posługuje się pojęciem 
społecznego obowiązku -  ten swoisty 
obowiązek nie jest, jak sama nazwa wska-
zuje, obowiązkiem prawnym. Jego nie-
wykonanie nie podlega penalizacji. 

Ustawodawca zaznaczył w tym artyku-
le jedynie etyczną i moralną powinność 
zawiadomienia organów powołanych do 
ścigania przestępstw. Takie zawiadomie-
nie może być pisemne lub ustne. Jeśli w 
danym przypadku zachodzi uzasadniona 
obawa użycia przemocy lub groźby bez-
prawnej wobec osoby zawiadamiającej, 
może ona zastrzec dane dotyczące miej-
sca zamieszkania do wyłącznej wiadomo-
ści prokuratora lub sądu.

Społeczny obowiązek przekształca się 
w obowiązek prawny, jeśli prawo naka-
zuje zawiadomienie o przestępstwie i 
określa sankcję za zaniechanie tej czyn-

Tekst: Edyta Dziobek-Romańska, fotografia: Pressfoto Freepik

CZY NIEZAWIADOMIENIE 
O PRZESTĘPSTWIE JEST KARALNE?

ności. Takim przepisem jest  m. in. art. 
240 kodeksu karnego, który statuuje, że 
osoba posiadająca wiarygodną wiado-
mość o karalnym przygotowaniu albo 
usiłowaniu lub dokonaniu  np. zabójstwa, 
sprowadzenia zdarzenia zagrażającego 
życiu lub zdrowiu wielu ludzi, pozbawie-
nia człowieka wolności, handlu ludźmi 
nie zawiadomi Policji lub prokuratury, 
podlega karze pozbawienia wolności do 
lat 3. Przestępstwo jest wówczas ścigane 
z urzędu.

Klub Jagielloński prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Opolskiej 9a, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Za-

danie jest współfinansowane ze środków miasta Jastrzębie-Zdrój.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWEBOGU na CHWAŁĘ, 

Najczęściej to właśnie ochotnicy są 
pierwszymi osobami, które przybywa-
ją na walkę z żywiołem. Codziennie z 
ogromnym zaangażowaniem czuwają 
nad bezpieczeństwem ludzi, często ratu-
jąc ich dobytek, zdrowie i życie. Jednost-
ka w Szerokiej liczy 62 strażaków, z czego 
28 ma uprawnienia i może wyjeżdżać do 
pożarów. Strażakiem może zostać prak-
tycznie każdy, wystarczy mieć ukończone 
12 lat, a co najważniejsze trzeba posiadać 
wolę wykonywania takiej właśnie działal-
ności.
Początki OSP w Szerokiej sięgają 1897 
roku. Wieś Szeroka znajdowała się wów-
czas w granicach powiatu pszczyńskiego. 
- Według przekazów i ustnych relacji, jej 
założycielem był Franciszek Bronny, który 
jako kowal wyremontował sikawkę konną. 
Była ona przechowywana w dworze, a do 
wyjazdu wykorzystywano konie dworskie. 
Niestety, archiwa państwowe w Pszczynie 
nie posiadają na ten temat żadnych do-
kumentów, zaś archiwum dworu Sztampe 
nie istnieje, dlatego musimy opierać się na 
przekazach ustnych – zaznacza druh Zbi-
gniew Łukasik, prezes OSP Szeroka.
W marcu 1945 roku remiza oraz cały do-
bytek straży zostały zniszczone na skutek 
obrzucenia granatami. W latach 1945 

– 1949 szerocka straż pełniła obowiązki 
zespołów przeciwpożarowych w gminie 
Pawłowice. Straż pożarną reaktywowano 
w 1949 roku. 
– Ponieważ brakowało pomieszczenia na 
sprzęt strażacki, to swój garaż na ten cel 
udostępnił Jan Michalik, proboszcz tutej-
szej parafii. W 1960 roku, z powodu likwi-
dacji budynku gospodarczego probostwa, 
trzeba go było zabrać i był przechowywany 
przez mieszkańców. W takich prowizo-
rycznych warunkach sprzęt strażacki prze-
trwał do 1978 roku – opowiada prezes 
Zbigniew Łukasik.
Wtedy to w szeregi OSP zaczęła wstę-
pować młodzież, a straż wzbogaciła się 
o nowe motopompy. Na początku 1980 
roku jednostka otrzymała samochód ga-
śniczy GBAM 2/8/8, a podczas obcho-
dów Dnia Strażaka dokonano otwarcia 
remizy strażackiej z prawdziwego zdarze-
nia, wybudowanej w czynie społecznym.
- 8 maja 1983 roku OSP Szeroka otrzyma-
ła sztandar strażacki ufundowany przez 
społeczeństwo sołectw: Szerokiej, Boryni 
i Skrzeczkowic. Jego poświęcenia dokonał 
ks. proboszcz Antoni Łatko w czasie uro-
czystej Mszy św.– mówi prezes.
Szerocka jednostka brała udział w naj-
większych akcjach ratowniczych. W 1992 

Walka z żywiołem ognia i sił przy-
rody, ratowanie zdrowia, życia oraz 
mienia w obliczu wypadków, kata-
strof oraz zdarzeń losowych to tyl-
ko część działalności Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Ta z Szerokiej w 
tym roku obchodzi 120. urodziny.

Kobieca drużyna pożarnicza

W 1983 roku powstała kobieca drużyna 
pożarnicza, która utworzyła zespół arty-
styczny „Niezapominajki”. Występuje on 
podczas uroczystości strażackich i religij-
nych, a także na festiwalach, przeglądach 
i spotkaniach scenicznych zdobywając 
liczne nagrody i wyróżnienia. Za swe 
osiągnięcia został odznaczony m.in. Zło-
tą odznaką Zasłużony dla Kultury Pol-
skiej oraz Odznaką Honorową Za Zasługi 
dla Województwa Śląskiego.

roku ochotnicy tej formacji gasili pożary 
lasów w Olkuszu i Kuźni Raciborskiej, 
natomiast w 1997 roku walczyli z wielką 
wodą w Raciborzu.

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

LUDZIOM na RATUNEK

Skład Zarządu

Prezes Zbigniew Łukasik, naczelnik Eu-
geniusz Kopczyński, z-ca naczelnika Le-
szek Luszczymak, sekretarz Jan Ficek, 
skarbnik Maria Piksa, gospodarz Jadwiga 
Gonska, opiekun MDP Tomasz Zoremba, 
kronikarz Grzegorz Stachowiak, członek 
zarządu Marek Dziewior.
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OGŁOSZENIA

W związku z nabyciem w wyniku spadko-
brania własności nieruchomości położonej 
w okolicach ul. Bukowej zabudowanej kom-
pleksem garaży Prezydent Miasta Jastrzębie-
-Zdrój prosi o stawienie się w terminie do 
30 czerwca użytkowników lub osób posia-
dających wiedzę dotyczącą garaży nr 7, 17, 
18, 19, 20, 30, 31, 36. Osoby proszone są o 
kontakt z Wydziałem Mienia Urzędu Mia-
sta, pokój 417, bud. B, IV piętro. Na mapie 
zostały oznaczone garaże, których dotyczy 
ogłoszenie.

Użytkownicy 
garaży 

proszeni 
o kontakt

LOKALE I GRUNTY POD WYNAJEM
Miejski Zarząd Nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych 

oraz gruntów, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, pod wynajem.

Lp Obręb Nr 
działki

Nr księgi 
wieczy-

stej

Pow. 
użytko-

wa
[m2]

Pow. 
piwnic

[m2]
Adres Przeznaczenie

Min. 
stawka 
czynszu 

za 
najem 

[zł / m-c]

Okres 
najmu Termin opłat

2 JASTRZĘBIE 
MIASTO 77/6 GL1J/000

33395/5 
11,53 

m2 ---------- ul. Harcerska 9
Bez 

ograniczenia 
branży

* do 3 lat do 10-go 
każdego m-ca

3 JASTRZĘBIE 
MIASTO 77/6 GL1J/000

33395/5 
12,43 

m2 ---------- ul. Harcerska 9
Bez 

ograniczenia 
branży

* do 3 lat do 10-go 
każdego m-ca

* Minimalne miesięczne stawki czynszu zostały ustalone 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta 
Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.645.2016 z dnia 
14.12.2016  roku  w sprawie ustalenia minimalnych stawek 
czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty 
użyteczności publicznej, stanowiące własność Miasta Ja-
strzębie-Zdrój.

Stawki czynszu z dniem 01 stycznia każdego roku będą 
podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okre-
sie trzech pierwszych kwartałów, w których stawki uległy 
podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku 
poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podsta-
wie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej 
„Monitor Polski”.

Zgodnie z Uchwała Nr LXIII/814/2010 Rady Miasta Ja-
strzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie 

określenia zasad gospodarowania nieruchomościami sta-
nowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, wynajmujący 
może zawrzeć umowę z obecnym Najemcą.

Informacji o przedmiocie najmu udzie-
la Dział Administrowania Nieruchomo-

ściami MZN - tel. 32 478 70 16.

Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój jako jedyny w mieście 
posiadający licencję Polskiego Związku Pływackiego ogłasza na-
bór dzieci i młodzieży na sezon 2017/2018 w dwóch kategoriach: 
1. dzieci i młodzież z roczników 2005, 2006, 2007, 2008 umieją-
ce pływać, bądź pływające dotychczas w szkółkach pływackich, 
2. dzieci do grup nauki pływania z roczników 2009, 2010, 2011. 
Nauka od podstaw, doskonalenie technik pływackich, trening 
pływacki. Informacja o zapisach na www.h2ojastrzebie.pl lub 
pod numerem telefonu 606 422 652. Zadanie współfinansowane 
ze środków budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczonego symbolem 
C 91. Za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Wodzisławiu Śląskim odstąpiono od przeprowadza-
nia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt 
będzie wyłożony do 22.06 w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
Wydział Architektury, pokój 303B oraz w bip.jastrzebie.pl. Dys-
kusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie odbę-
dzie się 6.06 o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta, w sali nr 130A.

PŁYWAJ JAK MISTRZ PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU
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45 we wtorki, środy i czwartki w godz. od 
9.00 do 12.00, tel. 32 4358 031.
  

Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków 
zaprasza diabetyków, członków rodzin 
oraz osoby zainteresowane problemem 
cukrzycy na spotkania w następujących 
terminach:
- 8 i 22 czerwca w godz. 15.00 – 17.00,
- 13 i 27 lipca w godz. 15.00 – 17.00,
- 10 i 24 sierpnia w godz. 15.00 – 17.00,
- 14 i 28 września w godz. 15.00 – 17.00,
- 12 i 26 października w godz. 15.00 – 
17.00,
- 9 i 23 listopada w godz. 15.00 – 17.00,
- 14 i 28 grudnia w godz. 15.00 – 17.00.
Spotkania diabetyków odbywają się w 
Centrum Organizacji Pozarządowych 
przy ul. Wrzosowej 12A.

Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza 
na imprezy organizowane w ramach Dni 
Seniora. W programie:
- 6 czerwca, godz. 17.30 - wernisaż wy-
stawy prac plastycznych i malarskich słu-
chaczy UTW w galerii Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1A  
i wieczór poezji.
- 7 czerwca - wykład dla słuchaczy UTW, 
ul. 1 Maja 61.
- 8 czerwca, godz. 16.00 - integracyjnie. 
Spotkanie i zabawa w restauracji „Hawa-
na”. Zapisy w siedzibie UTW oraz w re-
stauracji „ Hawana”.
- 9 czerwca, godz. 11.00 - kulturalnie. 
Film „Sztuka kochania” w Miejskim 
Ośrodku Kultury, cena biletu 12 zł.
- 10 czerwca, godz. 15.30 (zbiórka godz. 
15.15) - korowód miejski w ramach Dni 
Jastrzębia-Zdroju. Przemarsz słuchaczy 
UTW i seniorów w kapeluszach spod 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 12 czerwca - na sportowo. Zajęcia spor-
towe, spacer nordic walking. Zbiórka  
o godz. 10.00 w Jarze Południowym obok 
TKKF. Zakończenie spaceru w Parku 
Zdrojowym.
- 13 czerwca - zakończenie Jubileuszowe-
go XV Roku Akademickiego 2016/2017 
dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku - Dom Zdrojowy w godz. od 12.00 
do 14.00 z oprawą artystyczną. Wykład 
otwarty.
- 6-30 czerwca Wystawa prac plastycz-
nych i malarskich słuchaczy UTW w ga-
lerii Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. 
Wielkopolska 1a.

Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza 
wszystkich, nie tylko członków stowarzy-
szenia, do udziału w wycieczkach. Odbę-
dą się one w następujących terminach:
- 8 – 10 czerwca – Licheń, po drodze 
zwiedzanie sanktuariów w Leśniowie, Gi-
dlach, Złoczewie. Cena bez posiłków 160 
zł. Wyjazd o godz. 7.00.
- 22 czerwca – Kraków – Lajkonik, zwie-
dzanie miasta meleksem. Cena z obia-
dem 100 zł. Wyjazd o godz. 8.00.
- 30 czerwca – 14 lipca – wczasy w Jaro-
sławcu: 40 zabiegów, dwa ogniska, biesia-
da, przejazd, ubezpieczenie, opłata kli-
matyczna. Cena 2 tys. zł. Wyjazd o godz. 
8.00.
- 22 lipca – Wrocław – zwiedzanie Pano-
ramy Racławickiej, Afrykarium, przejazd 
meleksem. Cena 100 zł. Wyjazd o godz. 
7.30.
- 27 – 30 lipca – Kałków-Godów, Sando-
mierz, Kazimierz Dolny. Cena około 630 
zł. Wyjazd o godz. 8.00.
- 5 sierpnia - Tydzień Kultury Beskidz-
kiej. Cena 60 zł z obiadem.
- 12 sierpnia - Wrocław – zwiedzanie Pa-
noramy Racławickiej, Afrykarium, prze-
jazd meleksem. Cena 100 zł. Wyjazd o 
godz. 7.30.
- 17 – 20 sierpnia – Poznań, Kórnik, 
Gniezno, Ostrów Legnicki. Cena około 
630 zł. Wyjazd o godz. 6.00.
- 21 – 24 września – Zakopane, Ludź-
mierz, Wadowice. Cena około 600 zł.
- 7 – 9 października – Licheń, po drodze 
zwiedzanie Sanktuarium w Leśniowie, 
Gidlach, Złoczewie. Cena bez posiłków 
160 zł. Wyjazd o godz. 7.00.
- 12 – 16 października – wycieczka w 
Bieszczady, zwiedzanie Dębowca, Cisnej, 
Polańczyka, Myczkowca, Myczkowa, 
Ustrzyk, Sanoka, Krosna. Cena około 820 
zł.
- 20 – 28 grudnia – Święta w Zakopanem 

z kabaretem góralskim, kapelą, dojazdem 
do term, wieczorem góralskim, występa-
mi góralskimi i wigilią z upominkami. 
Cena 900 zł.

Szczegółowych informacji udziela 
Lucyna Maryniak, tel.: 32 471 9555, 32 
471 2071, 535 997 170 (kontakt po godz. 
18.00).

Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów 
zaprasza wszystkich zainteresowanych do 
udziału w następujących przedsięwzię-
ciach:

- 7 – 19 września – wczasy w Mrzeżynie 
z zabiegami. Cena 1470 zł.

- 16 – 29 września – wczasy w Sarbino-
wie z odnową biologiczną. Cena 1695 zł.

- zabawa Dzień Seniora – Andrzejki – 
szczegóły w biurze.

Biuro czynne jest w poniedziałki  
i czwartki w godz. od 9.00 do 11.00, tel. 
32 471 2234.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i 
Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego 
w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że wyda-
wane są zaświadczenia na zniżkę kolejo-
wą. Ponadto zaprasza do udziału w nastę-
pujących wyjazdach:

- 18 – 30 czerwca – wczasy w Krynicy 
Morskiej. Cena 1350 zł.

- 12 lipca – Mała Fatra Krywańska, Sło-
wacja. Cena 90 zł.

- 9 sierpnia – Kotlina Żywiecka. Cena 
50 zł.

- 12 – 23 września – wczasy w Chorwa-
cji. Cena 1695 zł.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w siedzibie Związku przy ul. 1 Maja 

SENIORZY ZAPRASZAJĄ

WYCIECZKI Z EMERYTAMI

WYCIECZKI I WCZASY 
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW 
PRZYPOMINA

SPOTKANIA DIABETYKÓW

DNI SENIORA
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Największą uwagę przyciąga Tour de Po-
logne, bowiem jak dotąd, w ciągu całej 
jego historii najlepsi kolarze świata prze-
jeżdżali przez nasze miasto czterokrotnie. 
W tym roku fani kolarstwa, których w 
Jastrzębiu-Zdroju nie brakuje, znów będą 
mogli kibicować peletonowi naszego na-
rodowego tour’u.

Historia Tour de Pologne w samym 
Jastrzębiu-Zdroju rozpoczęła się na do-
bre w 1997 r. Wtedy to czwarty etap 54. 
edycji wyścigu zakończył się na Alei Pił-
sudskiego. Także rok później zdecydo-
wano się zorganizować metę właśnie w 
centrum miasta. Płaski etap z Radomska 
odpowiednio wygrywali: Jaan Kirsipuu 
oraz Artur Krzeszowiec. Kiedy już wiel-
ki wyścig „awansował” do najwyższej ligi 
kolarskich zmagań, nasze miasto w 2010 

roku powitało kolarzy na starcie, a dwa 
lata później znalazło się na trasie z Kę-
dzierzyna-Koźla do Cieszyna.

Dokładnie 20 lat po pierwszej wizycie 
peletonu w ramach Tour de Pologne, w 
ramach tegorocznej, 74. edycji tego wy-
ścigu 1 sierpnia sportowcy przejadą przez 
główne arterie Jastrzębia. Miasto znalazło 
się na trasie czwartego, najdłuższego eta-
pu prowadzącego z Zawiercia do Zabrza. 
Dodatkową gratką dla sympatyków ko-
larstwa może być z pewnością walka na 
lotnej premii, która znajdzie się na wyso-
kości hali widowiskowo-sportowej przy 
al. Jana Pawła II.  

Dziś Tour de Pologne to już nie tyl-
ko zwykły wyścig kolarski – to wielkie 
przedsięwzięcie, które sprzyja promocji 

naszego kraju i popularyzacji kolarstwa. 
Przy okazji wyścigu organizowane są im-
prezy towarzyszące, takie jak Mini Tour 
de Pologne skierowany do najmłodszych 
adeptów kolarstwa oraz Tour de Pologne 
Amatorów przebiegające tą samą trasą, 
co jeden z górskich etapów zawodowego 
peletonu. 

Pięć lat temu tekst dotyczący Tour de 
Pologne kończyliśmy zdaniem: „(…) do 
pełni szczęścia brakuje tylko jednego ele-
mentu – zwycięstwa polskiego zawodni-
ka, które po raz ostatni miało miejsce za 
sprawą Cezarego Zamany w 2003 r. (…)”. 
Kibice w końcu doczekali się triumfu 
Polaka w 2014 roku, kiedy to na najwyż-
szym stopniu podium w Krakowie stanął 
Rafał Majka. 

TOUR de POLOGNE
Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Rafał Stelmaczonek

Rajdy rowerowe, Bike Atelier Maraton MTB – impreza o której pisaliśmy już szeroko, a 
przede wszystkim Tour de Pologne – m.in. takie kolarskie atrakcje czekają na sympatyków 

dwóch kółek z naszego miasta oraz całego regionu w lipcu i sierpniu.

PRZEMKNIE PRZEZ MIASTO
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03.06, SOBOTA
godz. 9.30 II Otwarte Mistrzostwa Ślą-

ska w Piłce Plażowej Mężczyzn, Kąpieli-
sko Zdrój

07.06,ŚRODA
godz.18.00 Mecz GKS 1962 Jastrzębie - 

Ślęza Wrocław, Stadion Miejski

13.06, WTOREK
godz.9.00 VII Edycja Grand Prix Mło-

dzieżowej Ligi Biegowej o puchar Dyrek-
tora MOSiR Jastrzębie, Stadion Miejski

14.06, ŚRODA
godz.18.00 Mecz GKS 1962 Jastrzębie - 

BKS STAL Bielsko-Biała, Stadion Miejski

24.06, SOBOTA
godz.17.00 Rozpoczęcie wakacji

Harmonogram zajęć fitness 
oraz informacje o innych 
sportowych wydarzeniach 
można znaleźć na stronie: 
www.mosir.jastrzebie.pl

EKS PLO DUJ E
MOC ENERGII

Moc Energii, czyli impreza pełna pozytywnych emocji w tym 
roku odbędzie się 24 czerwca na stadionie miejskim. W ramach 
tego wydarzenia dla uczestników przygotowano wiele atrakcji 
– ze sceny rozbrzmiewać będzie muzyka, a zagrają DJ’e – Aras, 
Don Pablo, DEE PUSH oraz MPJ. Eksplozja kolorów, kolejny 
z elementów letniego wydarzenia to zabawa, która już w ubie-

głym roku przyciągnęła tłumy młodych jastrzębian. Polega ona 
na wyrzucaniu w górę proszków tworzących chmurę, która opa-
da na uczestników barwiąc ich w całą paletę kolorów. Imprezę 
zakończy nightskating, wieczorny przejazd na rolkach po uli-
cach naszego miasta. Czekamy na Was!
Data: 24 czerwca, godz. 17.00, miejsce: stadion miejski

Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Piotr Kędzierski
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SZACHIŚCI Z SUKCESAMI

Po raz pierwszy w historii jastrzębskich 
szachów drużyna seniorów wywalczyła 
awans do II ligi. W końcowej klasyfikacji 
turnieju spośród kilkunastu ekip III ligi, 
UKS Pionier uplasował się na drugim 
miejscu z dorobkiem 15 punktów. 
W ramach zmagań szachistów podczas 
XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Mło-
dzieży w Sportach Halowych znaczący 
sukces osiągnęła też Zuzanna Adamczyk, 
która w klasyfikacji generalnej dziewcząt 
do lat 14 zajęła drugie miejsce.
15 maja drużyna szachistów oraz przed-
stawiciele zarządu klubu UKS Pionier 
wzięli udział w spotkaniu z Komisją Kul-
tury i Sportu Rady Miasta.

Tekst i fotografia: Maciej Gucik

40-LECIE NAUTILUSA
Tekst: Maciej Gucik, fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik

JOGA 
I FITNESS 
W HALI

W piątek, 16 czerwca w naszym mieście 
już po raz drugi odbędzie się Charyta-
tywny Maraton Fitness. Od godz. 17.00 w 
hali widowiskowo-sportowej przy al. Jana 
Pawła II 6 wystartują zajęcia – Salsation, 
deepWork, Zumba Fitness oraz Pilates 
Flow. Całe przedsięwzięcie przygotowano 
na rzecz podopiecznych Hospicujm Do-
mowego im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza 
SAC przy parafii św. Katarzyny w Jastrzę-
biu-Zdroju, dla których zorganizowana 
będzie zbiórka najpotrzebniejszych rze-
czy. Zbierane będą m.in. środki pielęgna-
cyjne, chusteczki, pampersy itp. One też 
stanowiły będą wejściówkę na zajęcia.
Natomiast w sobotę, 24 czerwca hala 
widowiskowo-sportowa gościć będzie 
uczestników I Jastrzębskiego Międzyna-
rodowego Dnia Jogi. Już od godz. 9.00 
zarówno w hali jak i na sali lustrzanej od-
będzie się wiele zajęć oraz profesjonalne 
treningi. Dla uczestników przewidziano  
także wykłady, a oprócz tego zajęcia dla 
najmłodszych. W czasie trwania impre-
zy ze swoimi stoiskami pojawią się fir-
my, których działalność związana jest ze 
zdrowym trybem życia.

Oprac. tekstu: Maciej Gucik

Uroczystą galą w Domu Zdrojowym za-
inaugurowane zostały obchody wspania-
łego jubileuszu Klubu Sportowego Nauti-
lus. Gala, podczas której przedstawiona 
została bogata historia klubu miała miej-
sce 19 maja. Podczas jej trwania mieli 
okazję spotkać się byli i obecni zawodni-
cy klubu, działacze oraz jego sympatycy. 
Wydarzenie to było jednak tylko wstę-
pem do tego, co dzień później czekało na 
gości, bowiem 20 maja już od wczesnych 
godzin porannych na krytej pływalni La-
guna trwały zawody w pływaniu w płe-
twach o Puchar 40-lecia Nautilusa. Wzię-
ła w nich udział czołówka krajowych klu-
bów oraz goście z klubów z Czech i Sło-

wacji. Sportowcy reprezentujący KS Na-
utilus wywalczyli tego dnia 11 krążków 
(trzy złote, trzy srebrne oraz pięć brązo-
wych medali), a wszyscy medaliści tych 
zawodów zostali udekorowani podczas 
okolicznościowego pikniku, który miał 
miejsce na terenie kąpieliska Zdrój. Tam 
też odbył się Turniej Siatkówki Plażowej 
o Puchar Nautilusa. Wielki Piknik Klubu 
Sportowego Nautilus obfitował w szereg 
atrakcji m.in. pokazy finswimmingu, po-
kazy lotnicze i ratownicze. Nie zabrakło 
również występów artystycznych, a każdy 
z przybyłych mógł obejrzeć wystawę prac 
konkursu plastycznego „Pływanie w płe-
twach” oraz wystawę historii klubu.
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Tekst i fotografia: Maciej Gucik

Po porażce GKS-u 1962 Jastrzębie z Ruchem Zdzieszowice, 
bezpośrednim rywalem jastrzębian do awansu do wyższej 
klasy rozgrywkowej skomplikowała się sytuacja w III-ligo-
wej tabeli. Przegrana 0:2 na własnym obiekcie, a także kolejne 
spotkania m.in. z Falubazem Zielona Góra,  Górnikiem Wał-
brzych czy Rekordem Bielsko-Biała, które nie przyniosły zwy-
cięskich rozstrzygnięć spowodowały, że przewaga GKS-u nad 
ekipą ze Zdzieszowic stopniała do zaledwie dwóch punktów. 
Mecz 28. kolejki pozwolił jednak wrócić na zwycięskie tory 
podopiecznym Jarosława Skrobacza, którzy wraz z całym szta-
bem szkoleniowym zgodnie twierdzą, że awans do II ligi jest 
ich priorytetem. Zwycięstwo 2:0 nad Skrą Częstochowa było 
więc bardzo istotne w kontekście spotkań, które czekają klub 
z Jastrzębia-Zdroju w następnych kolejkach, bowiem ich roz-
strzygnięcia decydować mogą o tym, kto w przyszłym sezonie 
mierzyć będzie się z II-ligowymi przeciwnikami. Potyczki ze 
Stalą Brzeg, BKS-em Bielsko-Biała, a także z rezerwami Mie-
dzi Legnica będą z pewnością niełatwymi spotkaniami, o czym 
świadczyć mogą chociażby czołowe pozycje wymienionych ze-
społów w ligowej klasyfikacji.

NIEŁATWA DROGA 
DO AWANSU




