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PREZYDENT MIASTA

ANNA HETMAN
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

SŁOWO WSTĘPU
Drodzy mieszkańcy,

Wiem, że w czerwcu spokój niejednego mieszkańca został za-

chwiany przez tragiczne okoliczności śmierci Jacka Hrycia. To
wydarzenie wstrząsnęło całym miastem, ale też skłoniło nas do
głębokiej refleksji. Chciałam zapewnić Was, że Jastrzębie-Zdrój
jest bezpiecznym miastem. Jestem po szeregu spotkań z osobami, które dbają o nasze bezpieczeństwo. Zarówno policja jak
i prokuratura podkreślają, że nie możemy go oceniać przez pryzmat jednej sprawy. Naszym obowiązkiem jest jednak zapobiegać takim zdarzeniom. Bardzo ważna jest nasza - mieszkańców,
współodpowiedzialność. Musimy nauczyć się reagować na zło,
inaczej żadne środki nie uchronią nas przez agresją. Tylko stworzenie prawno-prewencyjno-moralnego systemu zapewni nam
poczucie bezpieczeństwa. Do tego jednak potrzeba wspólnych
działań, dlatego apeluję do Was o więcej empatii i troski o siebie.

Za nami kolejny rok szkolny.

Aż 1353 uczniów z JastrzębiaZdroju zakończyło go otrzymując świadectwo z czerwonym paskiem. Możemy być z nich dumni. Liczby te dowodzą, że poziom nauczania w naszym mieście jest naprawdę wysoki. Bez
wątpienia to zasługa kadry pedagogicznej oraz dyrektorów, którzy dokładają wszelkich starań, by warunki do nauki były na jak
najwyższym poziomie. Wszystkim, którzy z zaangażowaniem
pracują nad wychowaniem i kształceniem naszych najmłodszych mieszkańców, serdecznie dziękuję.

To zakończenie roku szkolnego było wyjątkowe także dlatego,
że po raz pierwszy w Jastrzębiu-Zdroju wręczałam stypendia
prezydenta. Kiedy ogłaszaliśmy program pojawiły się głosy, że

www.jastrzebie.pl

kryteria są tak wyśrubowane, że nikt nie będzie w stanie sięgnąć po stypendium. Już wtedy przekonywałam, że mamy bardzo zdolną młodzież, czego efekt widać już w pierwszym roku
funkcjonowania naszego programu. Stypendium prezydenta
otrzymało aż 13 osób. I to mnie cieszy.

Zaczęło się lato, a my nie próżnujemy. Rozpoczynamy drugi

etap przebudowy ul. Mazowieckiej. Dopiero co zakończyliśmy
przebudowę ulicy Rolniczej, prowadzącej do kolejnych terenów
inwestycyjnych. To jest ważne. Jeżeli bowiem poważnie myślimy o pozyskiwaniu inwestorów, musimy mieć jak najlepszą
infrastrukturę drogową. Robotników można spotkać na wielu
drogach naszego miasta, które na bieżąco remontujemy. Intensywnie pracujemy też nad wdrożeniem systemu rowerów miejskich.

I jeszcze jedno. W ostatnich 18 miesiącach wybudowaliśmy 14

boisk za łączną kwotę 4,5 miliona złotych. Jedno jest wyjątkowe
– na os. Przyjaźń. Jego budowę zainicjował i wsparł finansowo
Kamil Glik. Jeszcze raz na łamach naszej gazety dziękuję mu
za tak szlachetną inicjatywę i pamięć o rodzinnych stronach.
Boisko jest już otwarte i przekazane mieszkańcom os. Przyjaźń.
Podobnie jak Letnia Plaża Miejska, usytuowana koło hali widowiskowo-sportowej. To pierwszy tego typu projekt w naszym
mieście. Mam nadzieję, że pomysł z miejską plażą spodoba się
mieszkańcom i będą chętnie korzystali. Do tego jak zawsze
przygotowaliśmy szereg imprez i zajęć wakacyjnych w ramach
akcji Lato w Mieście. Lipiec zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie. Korzystajcie. Bądźcie aktywni. Niech te wakacje będą wyjątkowe!
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SAMORZĄD

CZERWCOWE OBRADY RADY MIASTA
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

22 czerwca radni spotkali się na ostatniej przed wakacyjną przerwą sesji Rady
Miasta. Posiedzenie było okazją do wręczenia Miejskiemu Ośrodkowi Kultury
w Jastrzębiu-Zdroju złotej odznaki honorowej za zasługi dla Województwa Śląskiego. Nasza jednostka kultury znalazła
uznanie w oczach Sejmiku Województwa
Śląskiego, który postanowił przyznać jej
tak zaszczytne wyróżnienie. Uhonorowani zostali również pracownicy MOK-u:
złotą odznaką honorową dyrektor Janusz
Jurczak oraz srebrną odznaką kierownik
klubu Metronom Barbara Dykalska.
- Chciałem bardzo podziękować za to
wyróżnienie. Traktuję je jako wyróżnienie
dla całego ośrodka kultury, dla wszystkich
moich pracowników, z którymi od wielu
lat już współpracujemy. Każda instytucja
to są mury, ale te mury tworzą ludzie i ja
mam tę przyjemność i zaszczyt pracować

od wielu lat ze wspaniałymi ludźmi – podkreślił Janusz Jurczak, dyrektor MOK.
Wiodącym tematem czerwcowej sesji była komunikacja miejska. Jastrzębie-Zdrój należy do Międzygminnego
Związku Komunikacyjnego, stąd też
wszystkie prawa i obowiązki komunikacyjne są scedowane na Związek. Od stycznia do kwietnia tego roku najbardziej
obleganymi liniami miejskimi były 125,
113 i 107, natomiast pozamiejskimi 101,
E – 3 i 131. Najmniej pasażerów korzystało z linii miejskich 126, 129 i 119, a z
pozamiejskich 104, 105 i 102. Ilość wozokilometrów wykonanych w 2016 r. na
terenie Jastrzębia-Zdroju wyniosła 2 746
900,2, co stanowi 59,50% wszystkich
kursów prowadzonych przez MZK. Przewoźnicy realizujący komunikację miejską
w naszym mieście to: Warbus, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Mikrus

Dyżury radnych
Urząd Miasta, pokój nr 303A, godz. od 15.30 do 17.00
6 lipca, Józef Kubera, radny Rady Miasta
13 lipca, Tadeusz Gorgol, z-ca przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej
20 lipca, Szymon Klimczak, przewodniczący Komisji Skarbu
27 lipca, Mirosław Kolb, przewodniczący Komisji Kultury i Sportu
3 sierpnia, Mirosław Lęga, z-ca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Samorządu Terytorialnego
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i Kłosok. W Jastrzębiu-Zdroju znajdują
się 203 przystanki. Najbardziej obleganymi są te przy al. Piłsudskiego – os. Pionierów, al. Piłsudskiego – os. Gwarków
i al. Piłsudskiego – os. Staszica, a najmniej pasażerów korzysta z przystanków
Ruptawa OD Malwa, Bzie Wiadukt i Ruptawa boisko. Jak poinformowano podczas
sesji, przychody z biletów systematycznie
spadały, jednak w 2016 nastąpił wzrost.
Dużo uwagi w czasie czerwcowych obrad radni poświęcili też sytuacji, w jakiej
znajduje się PKM.
Podczas czerwcowej sesji radni rozpatrywali również projekty uchwał, które
były przewidziane w porządku obrad.
Przyjęto m.in. pakiet uchwał budżetowych i gruntowych oraz uchwalono ramowy plan pracy sesji i zatwierdzono
plany pracy komisji na II półrocze 2017r.

Nie żyje Gerard Pielczyk
Po krótkiej, ale ciężkiej chorobie,
16 kwietnia zmarł w Warszawie Gerard
Pielczyk - długoletni nauczyciel szkół
w Jastrzębiu-Zdroju i radny dwóch kadencji. 25 maja został pochowany na
Cmentarzu Północnym w Warszawie,
o czym zawiadamia żona z córkami.
Jastrząb I lipiec 2017

INWESTYCJE

BEZPIECZNIEJ NA
PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Na przejściu dla pieszych na al. Jana Pawła II została zamontowana sygnalizacja świetlna. Sygnalizacja pracuje w systemie
„wszędzie czerwone”, co oznacza, że jeśli nie ma pojazdów, ani
pieszych, świeci wszędzie czerwone światło, natomiast jeśli zbliża się z odpowiednią prędkością pojazd włącza się zielone. Pieszy, aby mógł przejść na drugą stronę ulicy, musi nacisnąć na
słupku sygnalizatora specjalny guzik, który uruchamia program
zmieniający światła. Budowa sygnalizacji świetlnej kosztowała
ponad 145 tys. zł.
W tym miejscu watro dodać, że nieczynne przejście podziemne
nie może być uruchomione, ponieważ nie spełnia ono wymaganych prawem warunków technicznych i nie zapewnia bezpieczeństwa pieszym. Dodatkowo nie jest przystosowane do ruchu
osób niepełnosprawnych.

CORAZ WIĘCEJ
NOWYCH WIAT

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Na dworcu autobusowym przy ul. Podhalańskiej zostały zamontowane nowe wiaty przystankowe. Zastąpiły one stare,
wysłużone i zagrażające bezpieczeństwu konstrukcje. Wiaty są
wyposażone w nazwy przystanków, gabloty na rozkłady jazdy
i drewniane ławki dla podróżnych. Koszt inwestycji wyniósł 106
tys. zł.
Nasze miasto systematycznie podnosi standard infrastruktury
przystankowej. Nowa wiata chroniąca pasażerów przed wiatrem i opadami, zamontowana została również przy ul. Gagarina. Koszt jej wykonania wraz z podestem wyniósł 12 tys. zł.
Ponad 10 tys. zł kosztował natomiast zakup i montaż wiaty przy
al. J. Piłsudskiego przed supersamem.

MIASTO OTRZYMAŁO PIENIĄDZE
NA BUDOWĘ MIESZKAŃ
Tekst: Izabela Grela

Bardzo dobre informacje płyną ze Śląskiego Urzędu Marszał- jącego budynku socjalnego przy ul. Gagarina 116 w Jastrzębiukowskiego. Miasto Jastrzębie-Zdrój otrzymało dofinansowanie -Zdroju. Poprzez wykonanie nadbudowy dwóch dodatkowych
w wysokości prawie 4 mln zł na budowę 19 lokali socjalnych kondygnacji budynku oraz adaptacji pomieszczeń istniejąi stworzenie Centrum Usług Społeczcych powstanie 19 lokali socjalnych,
nych.
w tym dwa dla osób niepełnosprawnych.
Kwota dofinansowania
– To ważny krok w realizacji miejskiej
Budynek w całości zostanie poddany
polityki mieszkaniowej – mówi Anna Hettermomodernizacji. I, co ważne, z myślą
wyniosła
man, prezydent Jastrzębia-Zdroju.Wnioo okolicznych mieszkańcach wybudo3 836 989,81 zł.
sek aplikacyjny Miejskiego Zarządu Niewany zostanie plac zabaw wraz z boiskaruchomości, który ubiegał się o środki,
mi. Utworzone zostanie także Centrum
został bardzo wysoko oceniony przez Śląski Urząd Marszałkow- Usług Społecznych, w tym Klub Aktywności Lokalnej wraz ze
ski. – Był bardzo dobrze przygotowany merytorycznie, dlatego świetlicą środowiskową. To w nim odpowiednią pomoc i wsparotrzymaliśmy sto procent wnioskowanej kwoty - mówi prezydent. cie będą mogli otrzymywać członkowie całych rodzin. – CenW sumie kwota dofinansowania wyniosła 3 836 989,81 zł. In- trum ma wesprzeć osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
westycja polegać będzie na nadbudowie i przebudowie istnie- – tłumaczy Anna Hetman.
www.jastrzebie.pl

5

INWESTYCJE

KOLEJNE TERENY
INWESTYCYJNE
Z NOWĄ DROGĄ

Teksty i fotografia: Izabela Grela

- Zakres robót przy przebudowie ul. Rolniczej był szerszy niż zazwyczaj. Było to
konieczne z uwagi na dostosowanie drogi do ruchu ciężkiego – mówi naczelnik
wydziału infrastruktury komunalnej
i inwestycji Maria Pilarska. Obejmował
wytyczenie pasa drogowego, korytowanie, ułożenie warstwy odsączającej, podbudowę z trzech warstw, w tym kamiennej i mineralnej. Na koniec położono
dwie warstwy asfaltu. Dodatkowo wykonawca zobowiązany został do wybrukowania części poszerzenia skrzyżowań
i wjazdów, co umożliwi poruszanie się
dużych samochodów dostawczych. Po-

nadto wzdłuż remontowanego odcinaka
ul. Rolniczej wykonano rowy odwadniające z umocnieniem płytami ażurowymi
oraz oznakowanie.
Wszystko po to, by zapewnić idealny
dojazd do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych po obu stronach drogi.
W sumie remont 400-metrowego odcinka drogi kosztował 866 tysięcy zł. – Planujemy dalszą modernizację ul. Rolniczej.
Zastanawiamy się jednak nad rozpoczęciem robót od strony skrzyżowania z ulicą
Cichą. W tym miejscu dochodzi do wielu
wypadków. Takie rozwiązanie zwiększyłoby bezpieczeństwo na drodze a jedno-

cześnie umożliwiło dojazd do kolejnych
terenów inwestycyjnych – mówi Maria
Pilarska. Dodajmy, że ul. Rolnicza to
kolejna z wyremontowanych dróg, które
prowadzą do terenów inwestycyjnych.
– Jeżeli poważnie myślimy o pozyskiwaniu
inwestorów, musimy mieć jak najlepszą infrastrukturę drogową. Stąd nasze zabiegi,
by tereny inwestycyjne były jak najlepiej
skomunikowane – ocenia Roman Foksowicz, zastępca prezydenta.
Przypomnijmy, że pod tym kątem wyremontowane zostały już ulice Energetyków, Moszczenicka, Rozwojowa oraz
odnoga ulicy Niepodległości.

PRZEBUDOWA UL. MAZOWIECKIEJ:
UWAGA! ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Eurovia Polska S.A. - wykonawca przebudowy ul. Mazowieckiej przystępuje do
drugiego etapu inwestycji. Tym razem
front robót przenosi się na odcinek od
skrzyżowania z ul. Pomorską do wjazdu
na parking przy budynku banku. Na ulicy Pomorskiej wciąż obowiązywał będzie
ruch dwukierunkowy, tyle że wjeżdżać
będzie można od strony dotychczas zamkniętej.
Podczas robót, odcinek Mazowieckiej od skrzyżowania z ul. Pomorską do
wjazdu na parking przy budynku banku
będzie wyłączony z ruchu, a objazd będzie odbywał się ulicami: Łowicką, Arki
Bożka, Podhalańską oraz Wielkopolską i
Małopolską.
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Zakres robót jest bardzo szeroki. - Droga
jest w całości przebudowywana. Na nowo
zakładane są uzbrojenia w sieci gazowe,
elektryczne i kanalizacyjne - wyjaśnia naczelnik Maria Pilarska.
O tym, że przebudowa Mazowieckiej to
nie tylko „położenie asfaltu” przekonaliśmy się już w pierwszym etapie robót. –
To jest najtrudniejszy odcinek ze względu
na nawodnienie gruntu. Musieliśmy ująć
wszelkie podziemne cieki wodne, o których
istnieniu wiedzieliśmy bądź i nie, a ujawniły się po wykonaniu wykopów – dodaje
Maria Pilarska.
Konieczne było wykonanie tak zwanej
stabilizacji gruntu nawodnionego. Jest to
stabilizacja cementowo-wapienna, któ-

ra potrzebuje 72 godzin, aby osiągnąć
wymaganą wytrzymałość. Dopiero wtedy można przystąpić do kolejnych prac.
Przez ten czas wszelkie roboty na budowie z przyczyn technologicznych zostały
wstrzymane. A jednak mimo to, ostatnie
gwałtowne opady deszczu ujawniły istnienie odpływów deszczówki, o których
nikt nie wiedział. – Paradoksalnie ostatnia ulewa nam pomogła. Dzięki temu odkryliśmy prawdopodobnie nielegalne odprowadzenia deszczówki. Dobrze, że stało
się to teraz, zanim położyliśmy warstwę
bitumicznąmówi przedstawiciel wykonawcy. I zapewnia, że roboty idą zgodnie
z harmonogramem.
Jastrząb I lipiec 2017

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO NIE JEST ZAGROŻONE
Tekst: Izabela Grela, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Prezydent Anna Hetman zwołała nadzwyczajne posiedzenie komisji bezpieczeństwa i porządku. To reakcja na śmiertelne pobicie mieszkańca Jastrzębia-Zdroju.
14 czerwca grono ekspertów zastanawiało się, co wpływa na poziom bezpieczeństwa w mieście. – Sytuacja wymaga,
byśmy zadali sobie pytanie, co jeszcze możemy zrobić, by poprawić bezpieczeństwo
w naszym mieście? To bardzo ważne pytanie, na które musimy znać odpowiedź, jeśli
mamy prowadzić skuteczną politykę bezpieczeństwa - podkreśla Anna Hetman,
prezydent Jastrzębia-Zdroju.
Podczas spotkania padały ważne dla
Jastrzębia-Zdroju pytania: jakie działania strona publiczna podejmuje w celu
zwiększenia komfortu życia w mieście. Co robi policja? Jak
miasto może ją wesprzeć? Jak rozmawiać i działać z młodzieżą?
Jakie programy profilaktyczne są skuteczne? Jakie są warunki
stworzenia dobrego monitoringu miasta i jaka może być jego
skuteczność w poprawie bezpieczeństwa?
Anna Hetman zaapelowała o jeszcze więcej działań prewencyjnych. – Bardzo ważna jest nasza - mieszkańców, współodpowiedzialność. Musimy nauczyć się reagować na zło, inaczej żadne
środki nie uchronią nas przez agresją. Tylko stworzenie prawno-prewencyjno-moralnego systemu zapewni nam poczucie bezpieczeństwa. Do tego jednak potrzeba wspólnych działań – mówiła.
Komendant policji zauważył, że liczba przestępstw w Jastrzębiu-Zdroju nie wzrasta. – Gdyby dynamika zdarzeń była większa, musielibyśmy uderzyć się w pierś. Trzeba przyznać, że to pobicie ze skutkiem śmiertelnym to bardzo nieszczęśliwe i fatalne
zdarzenie. Jednak patrząc ogólnie, bezpieczeństwo jastrzębian nie
jest zagrożone – mówił mł. insp. Krzysztof Herzyk.

Wtórował mu prokurator rejonowy Jacek Rzeszowski. – Jastrzębie jest miastem bezpiecznym. Nie możemy go oceniać przez pryzmat jednej sprawy. Naszym obowiązkiem jest jednak zapobiegać.
Podsumowując, członkowie komisji zauważyli, że już teraz miasto podejmuje szereg działań prewencyjnych. Co roku na utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego władze miasta
przeznaczają prawie 10 mln zł. Tylko w ostatnim czasie, prezydent miasta wyraziła zgodę, by 20% patroli policyjnych było
nieumundurowanych. To przynosi efekty. Statystyki pokazują,
że działania takiego zespołu wywiadowczego zwiększa wykrywalność przestępstw na gorącym uczynku. Dodatkowo, policja
co weekend w miejsca newralgiczne wysyła co najmniej cztery patrole policji. Dzielnicowi na bieżąco organizują spotkania
z młodzieżą o charakterze instruktarzowym a w mieście organizowane są treningi zastępowania agresji.

POMOC MOGĄ ZNALEŹĆ WSZYSCY
Tekst: Izabela Grela

W Jastrzębiu-Zdroju rusza kampania
„Postaw na życie”, której celem jest dotarcie do mieszkańców z informacją,
gdzie można szukać pomocy, gdy znajdą się w sytuacji kryzysowej. Kampania
ma charakter informacyjny. – Chcemy,
by mieszkańcy mieli pełną informację
o instytucjach, które udzielają pomocy
osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Kampania będzie miała bardzo
szeroki zasięg. Naszym celem jest zachęcenie mieszkańców do sięgania po
pomoc, jeśli tylko jej potrzebują – mówi
zastępca prezydenta miasta Janusz Buda.
I tak, już ponad rok temu, władze miasta
uruchomiły przy Ośrodku Pomocy Spowww.jastrzebie.pl

łecznej Punkt Interwencji Kryzysowej.
Pomoc mogą znaleźć tam wszyscy. Dotyczy to także osób, które myślą o odebraniu sobie życia. Po pomoc można przyjść
w godzinach pracy Punktu Interwencji
Kryzysowej tj. od 7.30 do 18.30. Numer
telefonu to: 32 43 49 627 oraz 32 43 49
628.
Dodatkowo w godzinach wieczornych
można dzwonić na tzw. Numer Zaufania.
Od godziny 18.30 do 22.00 fachową pomoc można uzyskać pod numerem telefonu 32 47 17 878.
Specjaliści czekają także w Poradni
Zdrowia Psychicznego WSS nr 2, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz

w NZOP-P Variusmed, NWZOZ Salus
oraz NSZOZ Neuromed.
W ramach rozpoczynającej się kampanii informacyjnej, do ponad 50 punktów
na terenie całego miasta trafiły ulotki
z dokładnymi informacjami, w których
instytucjach można szukać skutecznej
pomocy.
To nie wszystko. W ramach realizacji
kampanii „Postaw na życie” wiele uwagi
ma być poświęcone szkoleniom nauczycieli i pedagogów, tak by mogli wcześnie
reagować i pomóc osobom w sytuacji
kryzysowej. O organizowanych szkoleniach będziemy na bieżąco informować.
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BEZPIECZEŃSTWO

14 BOISK W 18 MIESIĘCY
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Uczniowie kolejnych jastrzębskich szkół mogą się cieszyć i korzystać z nowych boisk wielofunkcyjnych. W sumie nowe podłoże i nową nawierzchnię zyskało
kilkanaście obiektów.
- Place zabaw, boiska czy siłownie pod
chmurką, to infrastruktura, dzięki której
nasi mieszkańcy mogą aktywnie spędzać
wolny czas, młodzież ma gdzie uprawiać
sporty, a dzieci gdzie się bawić – mówi
Anna Hetman, prezydent miasta.
Bazę sportową w postaci uniwersalnych boisk z nawierzchnią poliuretanową
mają szkoły podstawowe nr: 6, 9, 10, 12,
17, a także Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz
Zespoły Szkół nr: 3, 9, 11 i 12. Natomiast
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przy ul. Katowickiej powstało boisko
o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej do gry w siatkówkę, koszykówkę
i piłkę ręczną, a z pieniędzy z budżetu
obywatelskiego os. Morcinka wykonana
została tutaj kreatywna strefa gier. Na
modernizację bazy sportowej z budżetu
miasta wydatkowano ponad 1,6 mln zł.
Przypomnijmy, że od połowy ubiegłego
roku z nowoczesnego boiska sportowego
z funkcją do piłki ręcznej, koszykówki
i siatkówki mogą korzystać uczniowie

Szkoły Podstawowej nr 16 w Moszczenicy. Wykonana została tu też skocznia
do skoku w dal. Koszt prac wyniósł ponad 1,4 mln zł, z czego ponad 237 tys. zł
miasto pozyskało z Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Adepci futbolu mogą też kopać piłkę na obiekcie ze sztucznej trawy
na os. Bogoczowiec, gdzie oprócz boiska
jest mini siłownia. Koszt zadania wyniósł
około 900 tys. zł, z czego ponad 200 tys.
zł dofinansowało Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
Jastrząb I lipiec 2017

AKTUALNOŚCI

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ I WYPOŻYCZYĆ
JASTRZĘBSKI ROWER MIEJSKI
Tekst: BikeU, fotografia: Maciej Gucik

Jastrzębie-Zdrój dołącza do miast takich jak Warszawa, Wrocław czy Gliwice popularyzujących jazdę
na rowerze. Na początek mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 44 rowery, które będzie można wypożyczyć i oddać na stacjach znajdujących się przy ul. Witczaka, w okolicach dworca przy ul. Podhalańskiej, a także na al. J. Piłsudskiego - przy DH Domus oraz niedaleko skrzyżowania z ul. Katowicką.

ROWER W SYSTEMIE MOŻNA
WYPOŻYCZYĆ NA DWA
SPOSOBY:
1. Przy użyciu klawiatury w terminalu stacji rowerowej.
2. Przez aplikację mobilną.

NAJPIERW NALEŻY SIĘ
ZAREJESTROWAĆ:
- wypełnić formularz rejestracyjny
na stronie www.polskirowermiejski.pl (podać imię, nazwisko, numer
telefonu i nadać indywidualny 4-cyfrowy kod PIN)
- kliknąć w link aktywacyjny otrzymany w mailu po rejestracji
- doładować konto w systemie kwotą minimum 10 zł (opłata inicjalna
i minimalna kwota niezbędna do
wypożyczenia roweru w systemie)

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY
WYPOŻYCZYĆ ROWER ZA
POMOCĄ TERMINALA W STACJI?
- podejść do terminala stacji i nacisnąć zielony przycisk na klawiaturze dotykowej, aby wzbudzić stację
z trybu uśpienia (kiedy nikt nie korzysta ze stacji, przechodzi ona w
tryb uśpienia, aby zminimalizować
zużycie energii) i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie oraz komunikatami
głosowymi, które odtwarzane będą
przez stację kiedy użytkownik zacznie z niej korzystać
- podać numer telefonu i PIN
- wybrać numer roweru
- wypiąć wybrany rower z uchwytu
Jeden użytkownik może wypożyczyć maksymalnie do 4 rowerów
pod warunkiem posiadania wielokrotności minimum 10 zł na koncie.
www.jastrzebie.pl

Oznacza to, że jeśli użytkownik chce
wypożyczyć dwa rowery, konto powinno być doładowane kwotą minimum 20 zł.

CO TRZEBA ZROBIĆ. ABY
WYPOŻYCZYĆ ROWER ZA
POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ?
- pobrać aplikację ze sklepu Google
Play lub App Store
- zalogować się za pomocą numeru
telefonu i PINu
- wybrać stację i numer roweru
- kliknąć przycisk WYPOŻYCZ
- wybrany rower zostanie zwolniony z uchwytu, na ekranie pojawi
się komunikat oraz komunikat głosowy, który zostanie odtworzony
przez stację

JAK ZWRÓCIĆ ROWER?
Aby zwrócić rower, wystarczy wstawić go do wybranego wolnego stojaka. System automatycznie rozpozna użytkownika zwracającego
rower i rozliczy wypożyczenie.

JAK ZWRÓCIĆ ROWER, KIEDY
WSZYSTKIE UCHWYTY SĄ
ZAJĘTE?
Jeśli stacja jest pełna, wystarczy
przypiąć rower za pomocą zamka szyfrowego do innego roweru
lub innego elementu stacji i podać
numer najbliższego roweru, do
którego zwracany jest nasz rower.
UWAGA: Zwrot za pomocą zamka szyfrowego jest możliwy tylko
w przypadku wszystkich zajętych
uchwytów w stacji i może odbyć się
tylko za pomocą klawiatury w terminalu stacji.
OPŁATY
Jednorazowa, bezzwrotna opłata
inicjalna 10 zł, od 0 do 20 minut
0 zł, od 20 do 60 minut 1 zł, od 60
do 120 minut 2 zł, od 120 do 180
minut 3 zł, każda następna godzina
4 zł.
Maksymalny czas wypożyczenia
roweru to 12 godzin, przekroczenie oznacza nałożenie dodatkowej opłaty w wysokości 200 zł.
Koszt odtworzenia roweru 2000 zł.
Opłaty za usunięcie nieregulaminowej blokady roweru 200 zł.
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AKTUALNOŚCI

NIE REZYGNUJEMY Z DALSZEJ
WALKI O PKM
Tekst: Rafał Jabłoński, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Dwie z dziesięciu gmin opowiedziały się
za dopłatą do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.
Przyszłość Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej była głównym tematem
Zgromadzenia Delegatów MZK, które
odbyło się 31 maja. Właścicielem spółki
jest dziesięć gmin wchodzących w skład
Związku. Dzisiaj jej kondycja finansowa jest kiepska, głównie ze względu na
przejęcie części zadań przez firmę Warbus i spadające wartości stawek. Jeszcze
w 2015 roku PKM woził pasażerów za
nieco ponad 5,30 zł za wozokilometr.
Obecnie jest to 4,99 zł i już wiadomo,
że w roku 2018 stawka ta wyniesie 4,86
zł. To efekt zastosowania współczynnika
wpisanego w umowę, który uwzględnia
m.in. ceny paliw z dwóch lat wstecz.
PKM równa się MZK
Stanisław Słowiński, prezes PKM podkreśla, że firma, którą on kieruje przedstawiana jest jako twór wymagający ciągłej reanimacji, co nie jest zgodne z prawdą. Przedstawił dane z których wynika, że
w latach 2000 - 2002 spółka generowała
spory zysk, a korzystne dla PKM umowy były renegocjowane na jej niekorzyść
przez właściciela PKM - Międzygminny
Związek Komunikacyjny w celu ratowania trudnej sytuacji finansowej MZK.
Łącznie przedsiębiorstwo straciło na tych
operacjach ok. 6 mln zł. Ten fakt podkreśla także Janusz Buda, wiceprezydent
Jastrzębia-Zdroju - Ciągle słyszymy jakim
to obciążeniem jest PKM, a tymczasem
10

bardzo łatwo zapominamy, że w trudnych
czasach to spółka ratowała Związek, który w późniejszych latach raczej utrudniał
funkcjonowanie PKM, a nie mu sprzyjał.
Pozbawienie przedsiębiorstwa usług na 10
lat było szaleństwem i skrajną nieodpowiedzialnością - uważa Janusz Buda, przewodniczący Zarządu MZK. Wiceprezydent Jastrzębia-Zdroju dodaje, że szanse
dla PKM-u ciągle istnieją. - Uważam,
że jesteśmy winni pomoc tym ludziom
i powinniśmy tę stratę pokryć. To dałoby
szanse na dalsze funkcjonowanie, ustabilizowanie sytuacji, a w dalszej perspektywie rozwój firmy. Załoga poszła na szereg
wyrzeczeń. Dajmy więc coś od siebie. PKM
równa się MZK. Jeden podmiot nie może
funkcjonować bez drugiego i odwrotnie. To
jest jeden spójny organizm - przekonywał
po raz kolejny Janusz Buda.
W podobnym tonie wypowiadał się
Mirosław Szymanek, wójt Mszany. - Jako
niewielka gmina w pełni solidaryzujemy się z miastem Jastrzębie. Nie dziwię
się przewodniczącemu Budzie, że walczy
o PKM. To jest przedsiębiorstwo, ale przede
wszystkim to są ludzie, którym należy się
pomoc. Proponuję poważnie rozważyć
możliwość dopłat, które pokryją stratę
PKM-u - twierdzi Mirosław Szymanek.
Decyzję może podjąć zarząd
Dawid Topol, wiceburmistrz Pszowa
zaznacza, że po raz pierwszy od wielu
lat mówi się o realnym pokryciu strat
PKM-u, a nie wirtualnych, pozornych
działaniach. - Ciągle zakładano, że strata

zostanie pokryta z zysków lat przyszłych
i ta formułka powtarzana była przez ostatnie lata, choć zapewne niewielu wierzyło,
że jest to możliwe. Dzisiaj realnym pokryciem straty jest obniżenie kapitału zakładowego spółki i to właśnie proponujemy.
Jeśli chodzi o propozycję kolejną, czyli likwidację PKM-u, uważam, że proces ten
jest szansą dla spółki. Przypominam, że
jest on odwracalny dający jeszcze szereg
możliwości - mówi Dawid Topol.
Kolejny członek Zarządu MZK - Marcin Połomski, wiceburmistrz Rydułtów
uważa, że odkładanie decyzji w nieskończoność doprowadzi do katastrofy jaką
jest upadłość spółki. - O tym, że trzeba coś zrobić mówimy od roku, a może
i dłużej. Nie rzucajmy obietnic, których
nie jesteśmy w stanie spełnić. To byłoby
z naszej strony nieuczciwe. Jak długo możemy dawać nadzieję pracownikom i prosić ich o zaciskanie pasa. Kierowcy chcą
przyzwoicie zarabiać. W obecnej sytuacji
rozpoczęcie procesu likwidacji jest rozsądną decyzją, nie jest końcem PKM-u.
Ostatecznie Zarząd MZK przedstawił
przedstawicielom gmin uchwałę zakładającą pokrycie bieżącej straty PKM (2,6
mln zł) poprzez równą dopłatę samorządów. Każdy miałby wpłacić do kasy MZK
dodatkowe 260 tys. zł. Propozycję poparł
tylko Janusz Buda (Jastrzębie-Zdrój)
i Mirosław Szymanek (Mszana). Pozostałe samorządy były temu przeciwne.
W kolejnej uchwale delegaci (przy sprzeciwie Jastrzębia) uznali, że strata zostanie pokryta poprzez obniżenie kapitału
zakładowego spółki. W końcu przegłosowano uchwałę upoważniającą Zarząd
MZK do rozpoczęcia procesu likwidacji
PKM. Janusz Buda i Mirosław Szymanek
byli temu przeciwni. - Decyzję w sprawie
ewentualnej likwidacji przedsiębiorstwa
może podjąć Zarząd MZK. Jako przewodniczący tego gremium mogę powiedzieć,
że obecnie nie zamierzamy podejmować
działań zmierzających do likwidacji spółki. Przeciwnie - zrobię wszystko, by PKM
stanął na nogi i mógł funkcjonować przez
kolejne lata - deklaruje Janusz Buda.
Jastrząb I lipiec 2017

AKTUALNOŚCI

TEGO JESZCZE NIE BYŁO…
Tekst: Izabela Grela, fotografie: Agata Krypczyk

Tegoroczne miejskie zakończenie roku szkolnego miało wyjątkowy charakter. Głównie
z uwagi na przyznane po raz pierwszy w historii stypendia prezydenta miasta.
Miejskie zakończenie roku szkolnego to
wielkie święto dzieci i młodzieży, które
z zaangażowaniem i determinacją poszerzają swoją wiedzę. W tym roku, po raz
pierwszy w Jastrzębiu-Zdroju, nagrodzono uczniów szczególnie uzdolnionych,
przyznając im stypendia prezydenta miasta.
- Nie ukrywam, że wdrożony przeze
mnie program stypendialny dedykowany był uczniom wyróżniającym się. Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Ideą programu stypendialnego było
bowiem wyróżnienie tylko tej młodzieży,
która osiąga bardzo dobre wyniki w nauce
– mówi prezydent Anna Hetman.
Żeby uzyskać stypendium, uczniowie
szkół podstawowych musieli uzyskać
średnią ocen 6,0, gimnazjaliści 5,81, zaś
w szkołach ponadgimnazjalnych 5,5.
Co więcej, o przyznaniu stypendium
decydował także udział w konkursach
i olimpiadach. Stypendium prezydenta
przyznawano także tym uczniom, którzy
w minionym roku mogli pochwalić się
osiągnięciami naukowymi w konkursie
co najmniej na szczeblu wojewódzkim.
- Kiedy ogłaszaliśmy program pojawiły
się głosy, że kryteria są tak wyśrubowane, że nikt nie będzie w stanie sięgnąć po
stypendium. Już wtedy przekonywałam,
że mamy bardzo zdolną młodzież, czego
efekt widać już w pierwszym roku funkcjonowania naszego programu. I to mnie
cieszy – dodaje prezydent.
Stypendium prezydenta otrzymało 13
osób na kwotę 13 tysięcy zł. Co ważne, aż
1351 uczniów z Jastrzębia-Zdroju zakończyło rok szkolny otrzymując świadectwo
z paskiem. – Liczby te dowodzą, że poziom
nauczania w naszym mieście jest naprawdę wysoki. Bez wątpienia to zasługa kadry
pedagogicznej oraz dyrektorów, którzy dokładają wszelkich starań, by warunki do
nauki były na jak najwyższym poziomie
– podsumowała Anna Hetman.
Miejskie zakończenie roku szkolnego
było także okazją do wręczenia wyróżnień 53 nauczycielom oraz 4 dyrektorom
odchodzącym na emeryturę.
www.jastrzebie.pl

STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA OTRZYMAŁO 13 OSÓB
NA KWOTĘ 13 TYSIĘCY ZŁ
I. Stypendia za osiągnięcia naukowe otrzymali:

II. Stypendia za wysokie wyniki
w nauce otrzymali:

1. Radosław Matuszczyk
2. Małgorzata Pluskota
3. Aleksandra Gibes
4. Patryk Ciałoń
5. Katarzyna Szumiał
6. Michał Sobczak
7. Amelia Koralewska

1. Magdalena Borowiecka
2. Magdalena Urbańczyk
3. Zofia Stawowy
4. Stanisław Korol
5. Dominika Kupczak
6. Weronika Cichoń
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EKOLOGIA

ORZEŹWIENIE PROSTO Z… KRANU
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Gdy żar leje się z nieba, dla ochłody najlepsza jest woda. Piękna, słoneczna pogoda zachęca do wypoczynku na świeżym powietrzu, a komu skwar przeszkadza, może znaleźć ochłodzenie w wielu punktach naszego miasta. Każdy przechodzień może sobie zaserwować
wodę z dystrybutora, czyli tzw. zdroju ulicznego. Te znajdują się przy al. Piłsudskiego oraz
w Parku Zdrojowym.

Korzystanie z dystrybutora to doskonały
sposób na orzeźwienie, a jak przekonują
pracownicy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, nasza „kranówka”
jest bezpieczna dla zdrowia, zawiera cenne składniki mineralne, a także jest stale
kontrolowana i co najważniejsze spełnia

wszelkie standardy jakościowe. Punkty
czerpalne wody na hydrantach znajdują
się przy ul.: Mazowieckiej, Poznańskiej,
1 Maja i Turystycznej.
Przy bezchmurnej słonecznej pogodzie, gdy temperatura powietrza w cieniu osiąga 25ºC, można schłodzić się

w bramkach zraszających. Dwie są zainstalowane na al. J. Piłsudskiego i jedna
w Parku Zdrojowym. W takie upalne dni
dodatkowo w Jarze Południowym, przy
hali widowiskowo-sportowej oraz przy
ul. Turystycznej uruchamiane są też kurtyny wodne.
Jastrzębski
Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji kupuje wodę pitną głównie z Północnomorawskich Wodociągów i Kanalizacji w Ostrawie i jeszcze
niewielką część z GPW w Katowicach,
z ujęcia w Goczałkowicach. Woda importowana zza południowej granicy,
która płynie w naszych kranach pochodzi ze źródeł rzek Ostrawicy i Morawki
w Beskidzie Śląsko-Morawskim, uchodzących za jedne z najlepszych w Europie. JZWiK korzysta z dwóch ujęć, które
znajdują się ponad 500 m n.p.m. Zlewnia
w 98% położona w lasach, została odseparowana od wpływu człowieka. Woda
z tych terenów jest więc niemal krystaliczna, co sprawia, że praktycznie nie
trzeba jej uzdatniać.

PODŁĄCZ SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ
Tekst: oprac. Katarzyna Wołczańska

Nadeszły tak bardzo przez nas oczekiwane słoneczne dni. Wreszcie możemy cieszyć się latem. Świeże powietrze, szum wody, widok przepięknych kwiatów i drzew. Niestety, czasami
te piękne doznania zakłóca nieprzyjemny zapach dochodzący z posesji, które nie podłączyły się do kanalizacji sanitarnej.
- Od wielu lat miasto Jastrzębie-Zdrój oraz
gminy Mszana i Godów prowadziły inwestycje, mające na celu umożliwienie mieszkańcom odprowadzanie ścieków do dwóch
nowoczesnych oczyszczalni. Działania
te pozwoliły wywiązać się z ustawowych
obowiązków wyposażenia aglomeracji
w system kanalizacji sanitarnej – wyjaśnia
Tadeusz Pilarski, prezes zarządu JZWiK.
Ta sama ustawa mówi również, że właściciele nieruchomości mają obowiązek
zapewnić utrzymanie czystości i porząd12

ku przez przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej. Niestety,
część mieszkańców naszej aglomeracji
nie spełniło tego obowiązku.
JZWiK przypomina, że od 2010 roku
prowadzona jest uproszczona procedura
podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, która opisana została na stronie internetowej: www.jzwik.pl/podlaczenia.
Szczegółowych informacji udzielają również pracownicy Biura Obsługi Klienta,
którzy są do dyspozycji od poniedziałku

do środy w godzinach od 7.00 do 15.00,
w czwartki w godzinach od 7.00 do 17.00
oraz w piątki w godzinach od 7.00 do
13.00. Pracownicy JZWiK zapraszają do
kontaktu telefonicznego (32 47 87 778)
lub osobistego (Jastrzębie-Zdrój, ul. Podhalańska 7).
Zadbaj o siebie, zadbaj o środowisko.
Podłącz się do kanalizacji sanitarnej. Nie
czekaj aż Straż Miejska zapyta: co pan/
pani robi ze ściekami.
Jastrząb I lipiec 2017

EKOLOGIA

PRZECZYTAJ, ZANIM WYRZUCISZ

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 zielone
i odpady zmieszane.

ODPADY ZIELONE
odpady z pielęgnacji przydomowych ogrodów i trawników,
np. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie

✖ NIE WRZUCAMY

✔ WRZUCAMY

do pozostałych odpadów
komunalnych

✔ do przydomowych kompostowników lub dostarczamy własnym
transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego
na terenie miasta

✖ NIE SPALAMY
z uwagi na obowiązek selektywnego zbierania odpadów zielonych (trawa, liście itp.) ich spalanie jest niedopuszczalne

CO ZROBIĆ Z NIEPOTRZEBNĄ ŚWIĄTECZNĄ CHOINKĄ?
Większość z nas, nie zastanawiając się, zwyczajnie wyrzuca na śmietnik
zżółknięte drzewka. Zanim wyrzucimy choinkę na śmietnik, warto
dwa razy się zastanowić. Niepotrzebne drzewka należy wywieźć do PSZOK.

ODPADY ZIELONE ODDAJ
W GPZON
Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Dworcowej 17D od
czerwca przyjmuje dodatkowo z nieruchomości zamieszkałych odpady zielone
w ilościach nieprzekraczających 480 litrów na nieruchomość w ciągu jednego
dnia.
Do GPZON przyjmowane są odpady
komunalne powstające na terenie miasta
Jastrzębie-Zdrój na nieruchomościach
zamieszkałych (gospodarstwach domowych) i niezamieszkałych, dostarczane do
GPZON przez właściciela nieruchomości
lub osoby działającej w jego imieniu (na
pisemne jego upoważnienie). Od przekazującego odpady wymagane jest złożenie
stosownego pisemnego oświadczenia, a
także przedłożenie do wglądu pracowwww.jastrzebie.pl

nika GPZON dokumentu potwierdzającego tożsamość dostarczającego odpady.
Co ważne, Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych nie przyjmuje
odpadów komunalnych zmieszanych.
Odpady dostarczone do GPZON muszą
być posegregowane, a w razie wątpliwości
co do ich składu lub rodzaju także opisane. Odpady nie mogą być zmieszane lub
zanieczyszczone innymi odpadami. Odpady zielone ulegające biodegradacji
winny być umieszczone w worku.
Godziny otwarcia (za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy):
poniedziałek-piątek 7.30-17.00
soboty 8.00-12.00

PAMIĘTAJ
OPŁACIĆ ŚMIECI

15 lipca upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II kwartał 2017 roku. Opłatę
należy uregulować za miesiące: kwiecień,
maj, czerwiec w wysokości określonej
w deklaracji, na indywidualny numer rachunku bankowego.
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OGŁOSZENIA / KULTURA

WYJĄTKOWE KOBIETY
UHONOROWANE NARCYZEM
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

W Domu Zdrojowym odbyła się tegoroczna gala wręczenia nagród Narcyz 2017, przyznawanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.
Statuetki zostały rozdane 26 maja.

Nagroda „Narcyz” ustanowiona została w 2002 roku przez
Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu
Przemysłowego. Jest ona przyznawana wybitnym przedstawicielkom świata biznesu, samorządu, a także paniom, które aktywnie angażują się w życie społeczne. W tym roku już po raz
szesnasty przedstawiciele władz miast, przedsiębiorcy i ludzie
kultury województwa śląskiego wybrali najbardziej aktywne
kobiety, które swoją pracą zawodową i działalnością społeczną
rozsławiają nasz region.
- Zawsze laureatka nagrody Narcyz to jest kobieta wybitna
w różnych obszarach, w obszarze działalności biznesowej, przedsiębiorczej, kulturalnej. Muszę zdradzić rąbka tajemnicy, że
w tym roku był wyjątkowo wysoki poziom wszystkich pań i wybór
kapituły był naprawdę trudny z racji tego, że mogliśmy wybrać
tylko pięć z nich. Tymczasem każda zasługiwała na tę zaszczytną
nagrodę – wyjaśnia Teresa Jonas, przewodnicząca kapituły.
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Nagrodę „Narcyz 2017” otrzymały: Marianna Dufek, dziennikarka Telewizji Polskiej SA Oddział w Katowicach, Krystyna
Kajdan, dyrektor Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum”,
Barbara Piontek, prof. nadzwyczajny dr hab. w Katedrze Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Renata
Raszyk, diakon Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju oraz Anna Warwas, prezes zarządu Specjalistycznej
Firmy Wyburzeniowej Urszula Warwas Sp. z o.o.
- Robię to, co bardzo kocham i jest mi miło, że zostało to zauważone i docenione. Niesamowicie się z tego cieszę – podkreśla
Renata Raszyk.
Uroczystą galę uświetnił koncert Marcina Wyrostka. Laureatkom nagrody „Narcyz 2017” serdecznie gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów.

Jastrząb I lipiec 2017

KULTURA

LUDZIE KULTURY NAGRODZENI
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Magdalena "Madi" Pękowska

Parafialna Orkiestra Dęta NSPJ, Joachim Paczyński, Chór „Belcanto” przy Parafii Niepokalanego Serca NMP w Ruptawie i Wiesława Kmita to tegoroczni laureaci nagrody przyznanej
podczas Jastrzębskiego Dnia Kultury. Uroczysta gala odbyła się 30 maja w Domu Zdrojowym. Nagrody przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania lub ochrony kultury.
- W ciągu całego roku uczestniczymy w wielu wydarzeniach kulturalnych. Dzisiejsza uroczystość to okazja, aby podziękować
wszystkim, którzy włożyli wkład w kulturę. Życzę, żeby zapał nie
mijał, żeby pojawiały się nowe inicjatywy – podkreśliła Anna
Hetman, prezydent miasta.
W tym roku te wyjątkowe laury powędrowały do Parafialnej
Orkiestry Dęta NSPJ, która zdobyła pierwsze miejsce na IV
Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych Gminy Krzyżanowice, a także wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór
obowiązkowy oraz wyróżnienie dla Daniela Żebroka za wykonanie partii solowej na puzonie. Orkiestra może też pochwalić
się pierwszym miejscem na 24. Międzynarodowym Festiwalu
Uckermarkische Blasmusiktage w Angermunde. Występuje
z licznymi koncertami w parafiach jastrzębskich oraz podczas
miejskich imprez. Kolejnym nagrodzonym został Joachim Paczyński, dyrygent Parafialnej Orkiestry Dętej NSPJ, kierownik
sekcji instrumentów dętych blaszanych, perkusji i akordeonu
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju. Tą zaszczytną nagrodą uhonorowano również Chór
„Belcanto”, który bierze udział w Międzynarodowym Festiwalu
Chórów im. A. Skrobola, uczestniczy w dekanalnych koncertach kolęd, śpiewa w czasie uroczystości: zaślubin, jubileuszowych czy pogrzebowych. Ponadto na scenie wśród nagrodzonych stanęła Wiesława Kmita, prezes Stowarzyszenia Chór
Miejski i Chóru AVE przy parafii Najświętszej Maryi Panny
Matki Kościoła. Pani Wiesława od ponad 20 lat oddaje się działalności artystycznej i społeczno-organizacyjnej.
Uroczystość była także okazją do wręczenia nagrody Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta powędrowała do Chóru
„Belcanto”.
Tego wieczoru podziękowania za pracę i zaangażowanie na
rzecz kultury otrzymali wyróżniający się pracownicy Miejskiej
Biblioteki Publicznej: Karolina Wróżek, Mirosław Parylak, Ewa
Kleps, Barbara Składanowska i Maria Szabałowska oraz Miejskiego Ośrodka Kultury: Iwona Jesionka, Barbara Dykalska,
Marek Krawczyk, Wojciech Chodakowski i Grażyna Pakuła.
Nie zabrakło także podziękowań dla dyrektorów: MBP Marii
Kucharskiej, MOK-u Janusza Jurczaka i MOSiR-u Zofii Florek.
Podczas uroczystości można też było zobaczyć wystawę dzwonków, które zbiera jastrzębianin Krzysztof Zagaja. Jego prywatna
kolekcja liczy około 5 tys. eksponatów.

www.jastrzebie.pl
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Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

www.biblioteka.jastrzebie.pl

WAKACYJNA AKADEMIA
– międzypokoleniowe warsztaty
dla młodzieży
i dorosłych

03.07 godz. 10.30-12.00 Śmieszne kino
– seanse dla dzieci
04.07 godz. 10.30-12.00 Esyfloresy:
Bajkowe okręty – warsztaty plastyczne
05.07 godz. 10.30-12.00 Pippi wchodzi
na pokład – gra literacka inspirowana literaturą
06.07 godz. 10.30-12.00 Nieźle zmalowane: Portret Pippi – warsztaty artystyczne
07.07 godz. 10.30-12.00 Zakręcona
zgaduj-zgadula – gry i zabawy logiczne,
gry planszowe, zabawy ruchowe
10.07 godz. 10.30-12.00 Śmieszne kino
– seanse dla dzieci
11.07 godz. 10.30-12.00 Esyfloresy:
Mini przewodnik po Szwecji – warsztaty
plastyczne tworzenia LapBooka
12.07 godz. 10.30-12.00 Z Pippi w podróży do Szwecji – spotkanie z podróżnikiem
13.07 godz. 10.30-12.00 Nieźle zmalowane: szwedzkie krajobrazy – warsztaty
artystyczne
14.07 godz. 10.30-12.00 Zakręcona
zgaduj-zgadula – blok gier i zabaw logicznych, rozgrywki gier planszowych,
zabawy ruchowe
17.07 godz. 10.30-12.00 Śmieszne kino
– seanse dla dzieci
18.07 godz. 10.30-12.00 Esyfloresy:
Kukiełkowe ABC – warsztaty tworzenia
kukiełek.
19.07 godz. 10.30-12.00 Z Pippi w teatrze – warsztaty teatralne z Izabelą Karwot. Zapisy: 32 471 67 68 w. 38
20.07 godz. 10.30-12.00 Nieźle zmalowane: Wyjątkowe kostiumy – warsztaty
artystycznego projektowania kostiumów
teatralnych
21.07 godz. 10.30-12.00 Zakręcona
zgaduj-zgadula – blok gier i zabaw logicznych, rozgrywki gier planszowych,
zabawy ruchowe
24.07 godz. 10.30-12.00 Śmieszne kino
– seanse dla dzieci
25.07 godz. 10.30-12.00 Esyfloresy:
Tańczące pary – warsztaty plastyczne
26.07 godz. 10.30-12.00 Dzikie tańce
i harce – warsztaty taneczne na półmetek
wakacji
27.07 godz. 10.30-12.00 Nieźle zmalowane: Tanecznym krokiem – warsztaty
artystyczne
28.07 godz. 10.30-12.00 Zakręcona
zgaduj-zgadula – blok gier i zabaw logicznych, rozgrywki gier planszowych,

zabawy ruchowe
31.07 godz. 10.30-12.00 Śmieszne kino
– seanse dla dzieci
01.08 godz. 10.30-12.00 Piegowaty koń
Pippi – warsztaty rękodzielnicze
Filia nr 1 ul. Opolska 723
poniedziałek-piątek, godz. 11.30-13.00

04.07 Puk! Puk! Kto tam? Pippi – zajęcia literacko-plastyczne
05.07 Witamy w Willi Śmiesznotce –
zajęcia plastyczne: budujemy dom Pippi
06.07 Berek – gry i zabawy
07.07 Gry bez prądu – spotkanie sympatyków gier planszowych
10.07 Gry bez prądu – spotkanie sympatyków gier planszowych
11.07 Pippi zaprasza na podwieczorek
– zajęcia literacko-plastyczne
12.07 Skrzynia pełna skarbów – zajęcia plastyczne
13.07 Berek – gry i zabawy
14.07 Gry bez prądu – spotkanie sympatyków gier planszowych
17.07 Gry bez prądu – spotkanie sympatyków gier planszowych
18.07 Biżuteria królowej Wiktorii –
zajęcia literacko-plastyczne
19.07 Kolie, korale, diamenty – zajęcia
plastyczne
20.07 Berek – gry i zabawy
21.07 Gry bez prądu – spotkanie sympatyków gier planszowych
24.07 Gry bez prądu – spotkanie sympatyków gier planszowych
25.07 Fizia listy pisze – zajęcia literacko-plastyczne
26.07 Mapa skarbów pirata Fridolfa –
zajęcia plastyczne
27.07 Berek – gry i zabawy
28.07 Gry bez prądu – spotkanie sympatyków gier planszowych
31.07 Gry bez prądu – spotkanie sympatyków gier planszowych
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Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 17.30-19.00

03-08.07 Grecki na wakacje – warsztaty językowe. Prowadzenie: Amanda
Gibas
11-13.07 Zumba – warsztaty taneczne.
Prowadzenie: Dawid Sprawka
18-20.07 Gimnastyka umysłu – warsztaty usprawniające pracę mózgu. Prowadzenie: Anna Wadaf
25-27.07 Wakacyjna przygoda z lustrzanką – warsztaty fotograficzne. Prowadzenie: Arkadiusz Ławrywianiec. Zapisy, tel. (32) 47 310 77
01-03.08 Pszczoły i ich produkty – apiterapia, apitoksynoterapia. Prowadzenie: Józef Polnik

ZWARIOWANE LATO
Z PIPPI 2017

To projekt pełen różnorodnych aktywności, oferujący wypoczynek dzieciom
i młodzieży spędzającym lato w mieście.
W lipcu i sierpniu zapraszamy na spotkania inspirowane literaturą, kulturą, geografią, sztuką i ciekawostkami ze świata
przyrody związane z krajami skandynawskimi. Każdy tydzień będzie niósł za sobą
nowe propozycje i wyzwania a profesjonalnie prowadzone zajęcia, wspólne przeżycia i angażowanie dzieci w ciekawe wydarzenia sprawią, że udział w projekcie
stanie się niezapomnianym przeżyciem.
Projekt „Zwariowane lato z Pippi 2017”
realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju w partnerstwie z Miejską
Biblioteką Publiczną dofinansowano ze
środków Miasta Jastrzębie-Zdrój
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Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
01-31.07 Podróże z książką – konkurs literacki dla dorosłych
01-31.07 Skąd to się wzięło? – konkurs literacki dla dzieci
12.07 Dzień Baśniowy: Złotowłosa i trzy misie
piątek, godz. 12.00-13.30

04.07 Pippi i jej przyjaciele zwierzęta
05.07 Park Zdrojowy oczami Pippi

06.07 Pippi urządza imprezę
07.07 Książki w sam raz dla Pippi
10.07 Pippi akrobatka
11.07 Pippi – projektantka mody
12.07 W kuchni u Pippi
13.07 Pippi robi zabawki
14.07 Pippi siłaczka
17.07 Podróże Pippi
18.07 Razem z Pippi na pokładzie.
19.07 Zgaduj-zgadula z przyjaciółmi
Pippi
20.07 Pippi uczy się dziwnych rzeczy
21.07 Szalone zabawy Pippi
24.07 Na otwartym oceanie
25.07 Niecodzienne zwyczaje Pippi
26.07 Pippi niczego się nie boi
27.07 Cyrk u Pippi
28.07 Pippi i rekin
31.07 Szalona przyjaźń z Anniką
i Tommy'm
Filia nr 3ul. Krakowska 38
poniedziałek-piątek, godz. 11.00-12.30

04-06.07 Poznajcie Pippi – zajęcia integracyjne, warsztaty literacko-plastyczne,
gry i zabawy
11-13.07 Willa Śmiesznotka i inne
domy – zajęcia integracyjne, warsztaty
literacko-plastyczne, gry i zabawy
18-20.07 Bądź siłaczem tak jak Pippi –
zajęcia integracyjne, warsztaty literacko-plastyczne, gry i zabawy
25-27.07 Z Pippi po morzach i oceanach – zajęcia integracyjne, warsztaty
literacko-plastyczne, gry i zabawy

notki – warsztaty literacko-techniczne
12.07 Pippi i jej psotny przyjaciel –
warsztaty plastyczne
13.07 Pippi zaprasza na gry i zabawy
18.07 Pippi wśród piratów – warsztaty
literacko-plastyczne
19.07 Pippi i kufer pełen skarbów –
warsztaty twórcze
20.07 Pippi zaprasza na gry i zabawy
25.07 Pippi i list w butelce – warsztaty
plastyczne
26.07 Pippi w morskiej krainie – zajęcia
kreatywne, quizy
27.07 Pippi zaprasza na gry i zabawy
Filia nr 6, ul. Prof. R. Ranoszka 103
wtorek- czwartek, godz. 11.00-13.00

04-06.07 Poznajcie Pippi – zajęcia integracyjne, warsztaty literacko-plastyczne,
gry i zabawy
11-13.07 Pippi przemawia do rozumu –
zajęcia integracyjne, warsztaty literacko-plastyczne, gry i zabawy
18-20.07 Z Pippi po morzach i oceanach – zajęcia integracyjne, warsztaty
literacko-plastyczne, gry i zabawy
25-27.07 Z Pippi po morzach i oceanach – zajęcia integracyjne, warsztaty
literacko-plastyczne, gry i zabawy
Filia nr 7, ul. Cieszyńska 101

25-27.07 Pippi i jej przyjaciele: szkolna
przygoda z Pippi – zajęcia literacko-plastyczne, zabawy
Filia nr 10, ul. Reja 10
godz. 12.00-13.30

04-06.07 Domek dla Pippi – warsztaty
plastyczno-techniczne, statki z papieru
11-13.07 Pippi i zwierzyniec – zajęcia
plastyczne, zwierzątka z plasteliny
18-20.07 Świat mody Pippi – warsztaty
manualne, projektowanie strojów
25-27.07 Pippi – warsztaty artystyczne,
wykonywanie skarpet z resztek materiałów
Filia nr 14, ul. Brzechwy 7a
poniedziałek-piątek, godz. 11.00-12.30

05.07 Poznajemy koleżankę Pippi –
warsztaty literacko-plastyczne
06.07 Podróż do Szwecji – warsztaty
edukacyjno-plastyczne
07.07 Pippi projektantka mody –
warsztaty artystyczne
12.07 Pippi - poszukiwaczka skarbów –
warsztaty literacko-plastyczne
13.07 Pippi bawi się w berka – zajęcia
rekreacyjne
14.07 Witamy w Willi Śmiesznotce –
warsztaty artystyczne
19.07 Pippi idzie do cyrku – warsztaty
literacko-plastyczne
20.07 Figle pana Nilssona – rozgrywki
sportowe
21.07 Pippi kocha zwierzęta – warsztaty artystyczne
26.07 Pippi urządza wycieczkę – warsztaty literacko-plastyczne
27.07 Pippi idzie do szkoły – warsztaty
edukacyjno-plastyczne
28.07 Wesołe pomysły Pippi – warsztaty artystyczne
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Filia nr 4, ul. Turystyczna 12

wtorek-czwartek, godz. 11.30-13.00

04-06.07 Witamy w Szwecji ojczyźnie
Pippi – warsztaty techniczno-plastyczne
11-13.07 Ty też możesz być jak Pippi –
warsztaty plastyczne, portret Pippi
18-20.07 Willa Śmiesznotka i jej tajemnice – warsztaty techniczne
25-27.07 Pan Nilson i zwierzaki Figuraki – kalambury i zagadki, warsztaty
plastyczne
Filia nr 5, ul. Jasna 1a

wtorek-czwartek, godz. 11.00-12.30

04.07 Spotkanie z Pippi – warsztaty
plastyczne
05.07 Z szafy Pipii – warsztaty literacko-plastyczne
06.07 Pippi zaprasza na gry i zabawy
11.07 Pippi i mieszkaniec Willi Śmiesz-

Zwariowane lato z Pippi 2017 – konkursy
literackie, zajęcia plastyczne, gry i zabawy planszowe oraz sprawnościowe, godz.
14.00-15.30
Filia nr 9, ul. Wodeckiego 2

wtorek-czwartek, godz. 12.00-13.30

04.07 Pippilandia – warsztaty literacko-plastyczne
05.07 Willa Śmiesznotka: witajcie w
krainie Pippi – zajęcia literacko-plastyczne
06.07 Piknik u Pippi – gry i zabawy integracyjne z Pippi
11.07 Urodzinowe szaleństwa Pippi:
laurka dla Pippi – zajęcia, literackie, plastyczne, zajęcia rekreacyjne
12.07 Pippi na wakacjach: w poszukiwaniu skarbów – warsztaty literacko-plastyczne, zabawy
13.07 Order Pippi dla odważnych –
warsztaty literackie, plastyczne, zajęcia
sprawnościowe
18-20.07 Morska przygoda Pippi – zajęcia literacko-plastyczne

Filia nr 16, ul. Marusarzówny 29

poniedziałek-piątek, godz. 11.00-13.00

03-07.07 Spotkania w Willi Śmiesznotce – warsztaty literacko-plastyczne
10-14.07 Skarby Pippi – warsztaty literacko-plastyczne

www.mok.jastrzebie.pl

26.07 godz. 10.30 „Makaronowa mozaika” - zajęcia techniczne
27.07 godz. 10.30 „Sprytne cyferki”
- rozgrywki w „Rummikuba”. Zapisy
w świetlicy
31.07 godz. 10.30 „Ukryte piękno” wydrapywanki

WAKACJE Z MIEJSKIM
OSRODKIEM KULTURY

Świetlica „ISKIERKA” ul. Ruchu Oporu
2

Świetlica „ASTRA”, os. 1000-lecia 15
4.07 godz. 10.30 „H2O zgadnij co?" warsztaty chemiczne. Zapisy w świetlicy
5.07 godz. 10.30 „Oko Rysia” - rozgrywki
6.07 godz. 10.30 „Bezpieczne wakacje”
- prelekcja Straży Miejskiej
10.07 godz. 10.30 „Patyczkowe ludziki”
- zajęcia techniczne
11.07 godz. 10.30 „Drewienkowe rameczki” - zajęcia techniczne
12.07 godz. 10.30 „Talerzykowe inspiracje” - zajęcia plastyczne
13.07 godz. 10.30 „Cztery w linii” - rozgrywki
17.07 godz. 10.30 „Lemoniada owocowa” - zajęcia techniczne
18.07 godz. 10.30 „Dekoracje z kamieni” - zajęcia plastyczne
19.07 godz. 10.30 „Wakacyjna wydzieranka” - zajęcia plastyczne
20.07 godz. 10.30 „Kiedy wieża runie,
każdy się odsunie” - rozgrywki w Jenga.
Zapisy w świetlicy
24.07 godz. 10.30 „Metaliczna płaskorzeźba” - zajęcia techniczne
25.07 godz. 10.30 „Świat morskich żyjątek” - zajęcia techniczne

4.07. godz. 11.00 „W wakacje też główka pracuje!” quiz dla dzieci
5.07. godz. 11.00 „H20 zgadnij co?”warsztaty chemiczne dla dzieci. Zapisy
w świetlicy
6.07. godz. 12.00 „Wy nie wiecie,
a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem”
warsztaty dogoterapii. Zapisy w świetlicy
10.07. godz. 11.00 „Baw się latem!” zabawy zespołowe
11.07. godz. 11.00 Warsztaty z wikliny
w Mok-u. Zapisy w świetlicy Iskierka
12.07. godz. 11.00 „Zabawa to poważna
sprawa” turniej wiedzy
13.07. godz. 11.00 „Wakacje to najpiękniejszy czas! Czekają na Was góry, morze,
las!” zajęcia plastyczne
13.07. godz. 12.00 „Bezpieczne wakacje” prelekcja Straży Miejskiej
17.07. godz. 11.00 „Baw się słońcem”
zabawy z chusta animacyjną
18.07. godz. 11.00 „Indiański łapacz
snów” zajęcia dla dzieci
19.07. godz. 11.00 „Raz, dwa, trzy”
Rummikub rozpoczęty
20.07. godz. 11.00 „Ręka rysuje, główka
pracuje!” zabawy zespołowe
24.07. godz. 11.00 „Kaprysy lata nam
niestraszne!” zabawa z koralikami Hama

25.07. godz. 11.00 „Nasz atut to kratka!” turniej „Cztery w rzędzie”
26.07. godz. 11.00 „Nuda nigdy się nie
uda!” zabawy zespołowe
27.07. godz. 11.00 „Obrazy i szczegóły
tu się chowają!” turniej Dixit
Świetlica „„KANON” ul. Zielona 17
10.07. godz. 10.30 „Artystyczny poniedziałek” – konkurs plastyczny.
11.07. godz. 10.30 „W krainie tajemniczych dźwięków” zabawa dla dzieci
12.07. godz. 10.30 „Na boisku bawią się
dzieci, bo słonko świeci” zabawy sportowe w plenerze. Boisko SP 10
13.07. godz. 10.30 „Gry planszowe na
każdą pogodę” turniej gier
14.07. godz. 11.00 „Bezpieczne wakacje” prelekcja Straży Miejskiej
17.07. godz. 10.30 „Cuda, cudeńka
z makaronu” konkurs plastyczny.
18.07. godz. 10.30 „Atrakcji wiele, znajdziesz na świetlicy przyjacielu” zajęcia
dla dzieci
19.07. godz. 10.30 „Odrobina ruchu
przyda ci się zuchu” – zabawy sportowe
w plenerze – boisko SP 10
20.07. godz. 10.30 „Przyjdź i coś zmaluj” konkurs plastyczny. Liczba miejsc
ograniczona
24.07. godz. 10.30 „Coś z niczego” konkurs plastyczny. Liczba miejsc ograniczona
25.07. godz. 10.30 „Nuda szybko znika
gdy zagramy w bierki lub chińczyka” turniej gier
26.07. godz. 10.30 „Tyle radości daje
nam lato” zabawy sportowe w plenerze.
Boisko SP 10
27.07. godz. 11.00 „H2O zgadnij co?”
warsztaty chemiczne dla dzieci. Zapisy
w świetlicy
31.07. godz. 10.30 „Głowa pełna pomysłów” zajęcia plastyczno-techniczne dla
dzieci
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Świetlica „NASTOLATEK” ul. Turystyczna 43
24.07. godz. 10.30 „Futbolowe rozgrywki” turniej piłkarzyków stołowych
25.07. godz. 10.30 „Wakacyjne malowanie” zajęcia plastyczne
26.07. godz. 10.30 „ H2O zgadnij co”
warsztaty chemiczne – zapisy w świetlicy
27.07. godz.10.30 „Nie bądź maruda,
może ci się coś uda” turniej gier
31.07. godz.10.30 „Kolorowo na sporto-
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wo” zajęcia sportowe – boisko SP 12
Świetlica „SKARBNIK” ul. Wielkopolska 65
4.07. godz. 10.30 „Obraz wart tysiąca
słów” turniej gry w Dixit
5.07. godz. 10.30 „Tylko biedronka nie
ma ogonka” zajęcia techniczne
6.07. godz. 10.30 „H2O zgadnij co?”
warsztaty chemiczne dla dzieci. Zapisy
w świetlicy
31.07. godz. 10.30 „Giełda wakacyjnych
pomysłów” zajęcia z wykorzystaniem koralików „HAMA”
Świetlica „STRYSZEK” ul. Cieszyńska
101 Dom Sołecki – Ruptawa
18.07. godz.10.30 „Na wesoło” zabawy integracyjne dla dzieci
19.07. godz.10.30 „Wakacyjny pop-art
w świetlicy” zajęcia plastyczne dla dzieci
20.07. godz.10.30 „Zakręcony świat koralików” zajęcia techniczne dla dzieci
21.07. godz.10.30 „Każdy to powie, że
ruch to zdrowie!” zajęcia sportowe dla
dzieci. Boisko przy ul. Libowiec
24.07. godz.10.30 „Super zagadki dla
świetlicowej gromadki” turniej wiedzy
dla dzieci
25.07. godz.10.30 „H2O zgadnij co?”
warsztaty chemiczne dla dzieci. Zapisy
w świetlicy
26.07. godz.10.30 „Afryka – kolorowa
i dzika” zajęcia plastyczne dla dzieci
27.07. godz.10.30 „Czarno - białe zamieszanie” turniej warcabowy dla dzieci
31.07. godz.10.30 „Pracujemy z masą solną” zajęcia techniczne dla dzieci

DAWKA DOBREJ MUZYKI
Podczas wakacji nie może zabraknąć dawki dobrej muzyki. Tę zapewnią zespoły
występujące w ramach cyklu Muzyczne środy. Pod znakiem muzyki upłynie też
niedziela, kiedy to zabrzmi Jastrzębskie Lato Muzyczne.
Środy, godz. 18.00: 5.07 Coria, 12.07 Kurczat, 19.07 Blend, 26.07 Ziggie Piggie
Niedziela 23.07, godz. 16:30: Ewa Kopczyńska i Krzysztof Koniarek
Miejsce: Park Zdrojowy
pywanki” zajęcia plastyczne
18.07. godz. 10.30 „Dokąd zmierza ta wysoka wieża?” turniej Jenga
19.07. godz. 10.30 „Z zagadką za pan
brat” łamigłówki dla dzieci
20.07. godz. 10.30 „Przyprawy do plastycznej zabawy” zajęcia twórcze dla
dzieci
24.07. godz. 10.30 „Japońska sztuka składania papieru” tworzymy origami przestrzenne
25.07. godz. 10.30 „Test na spostrzegawczość” turniej gry w „Oko rysia”
26.07. godz. 10.30 „Każdy wam powie, że
sport to zdrowie” zajęcia sprawnościowe
27.07. godz. 10.30 „Pastelowe inspiracje”
zajęcia plastyczne

i młodzieży w wieku 7 – 13 lat. Zapisy
w klubie
13.07. godz. 12.30 „Robi się coraz trudniej!” łamigłówki dla dzieci
17.07. godz. 12.30 „Im śmieszniej tym
lepiej” gazetowe zabawy i konkursy dla
dzieci
18.07. godz. 12.30 „Mecz piłkarzyków
stołowych” rozgrywki dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 13 lat
19.07. godz. 12.30 „Letnie karaoke” zabawa muzyczna dla dzieci i młodzieży
20.07. godz. 12.30 „Wirtualna piłka nożna” rozgrywki konsolowe PS3 dla dzieci
w wieku 9 – 12 lat. Zapisy w klubie
24.07. godz. 12.30 „Odlotowa eko - sowa”
zabawa plastyczna dla dzieci
25.07. godz. 12.30 „Mistrz celnego rzutu”
zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci
26.07. godz. 12.30 „Malujemy, co się da”
zdobienie drewnianych przedmiotów
27.07. godz. 12.30 „Wirtualna piłka nożna” rozgrywki konsolowe PS3 dla młodzieży w wieku 13 – 16 lat. Zapisy w klubie
31.07. godz. 12.30 „Słoneczniki jak
uśmiechy lata” zajęcia plastyczne dla
dzieci
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Świetlica „PROMYK” ul. Gagarina 116

4.07. godz. 10.30 „Piłka jest okrągła,
a bramki są dwie” turniej piłkarzyków
5.07. godz. 10.30 „Graj w kolory!” zabawy
z chustą animacyjną
6.07. godz. 10.30 „Czworonożny przyjaciel” – warsztaty dogoterapii. Zapisy
w świetlicy
10.07. godz. 10.30 „Magiczne koraliki”
zajęcia plastyczne
11.07. godz. 10.30 „H2O – zgadnij co?”
warsztaty chemiczne. Zapisy w świetlicy
12.07. godz. 10.30 „Raz, dwa, trzy – jokera wykładasz ty!” turniej Rummikuba
13.07. godz. 10.30 „Bezpieczne wakacje”
prelekcja Straży Miejskiej
17.07. godz. 10.30 „Wielobarwne wydra-

Klub „Metronom” ul. Opolska paw. 722

4.07. godz. 12.30 „Wakacyjne uciechy”
zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci
5.07. godz. 12.30 „Super drużyna!” gry
i zabawy zespołowe dla dzieci
6.07. godz. 12.30 „Turniej memory” rozgrywki dla dzieci młodzieży
10.07. godz.12.30 „Zawieszki i breloki
z koralików Hama” kreatywna zabawa dla
dzieci
11.07. godz. 12.30 „Tor z przeszkodami”
wyścigi kapslowe dla dzieci
12.07. godz. 12.30 „Zabawy robotami
Lego” warsztaty z robotyki dla dzieci

Zajęcia stałe:
Próby zespołów muzycznych z klubu „Metronom”: wtorek, środa, piątek
w godz.: 17.00 – 19.00

OGŁOSZENIA
Klub „KAKTUS” ul. Katowicka 24
4.07. godz. 11.00 „Zwierzęce gazetowisko” zajęcia plastyczne
5.07. godz. 11.00 „Zajęcia ze smakiem”
zajęcia edukacyjno-kulinarne
10.07. godz. 11.00 „Figle i wybryki” zajęcia rekreacyjno-sportowe
11.07. godz. 11.00 „Naturalny stylista” zajęcia plastyczne
12.07. godz. 11.00 „Małe przyjemności”
zajęcia edukacyjno-plastyczne
14.07. godz. 9.00 Wycieczka do Żywca.
Zwiedzanie Muzeum Browarów Żywieckich. Cena 35 zł. Informacje i zapisy
w Klubie „Kaktus” tel. 324712353
18.07. godz. 11.00 „Gry i zabawy Fair
play” zajęcia edukacyjno-sportowe
19.07. godz. 11.00 „Makaron nie tylko do
jedzenia” zajęcia edukacyjno-plastyczne
20.07. godz. 11.00 „Zagrajmy w to jeszcze raz…” Rummikub, gorący ziemniak,
kalambury
24.07. godz. 11.00 „Robokids – robotyka
dla najmłodszych” warsztaty dla dzieci
prowadzone przez Centrum Kreatywnej
Edukacji z Żor
25.07. godz. 11.00 „Ziemniak w roli
głównej” zajęcia plastyczne

31.07. godz. 11.00 „Sportowy Misz-masz”
nietypowe konkurencje rekreacyjno-sportowe
Zajęcia stałe:
ZUMBA dla młodzieży i dorosłych: 4, 6,
11, 13.07.2017 godz. 16.30
GRY BITEWNE ul. Krakowska 1: 5
i 12.07.2017 godz. 10.00
ZAJĘCIA W MODELARNI ul. Krakowska 1: 3,10,13.07.2017 godz. 10.00
BREAKDANCE: 21.07.2017 godz. 11.00
Przez całe wakacje istnieje możliwość
skorzystania ze stołu tenisowego. Zapisy
w Klubie „Kaktus”.

i Wiaczesława Malcewa. Zapisy pod nr
tel. 32 4731012
24.07. godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe
film NAZYWAM SIĘ CUKINIA
27.07. godz. 15.30 SŁONECZNA DYSKOTEKA dla DZIECI
30.07. DNI MIAST PARTNERSKICH
31.07. godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe
film UCZEŃ
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DOM ZDROJOWY - PARK ZDROJOWY ul. Witczaka 5

7.07. godz. 15.30 SŁONECZNA DYSKOTEKA dla DZIECI
9.07. DNI MIAST PARTNERSKICH
10.07. godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe
film PIĘKNE DNI W ARANJUEZ
16.07. DNI MIAST PARTNERSKICH
17.07. godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe
film SERCE Z KAMIENIA
20.07. godz. 17.00 Wakacyjne TAI-CHI
prowadzone przez Jolantę Gizman-Stoch

GALERIA HISTORII MIASTA ul. Witczaka 4
Do 1.09. wystawa „Bad Jastrzemb - śląski
kurort w czasach pruskich”
Wystawy stałe: „Moje M”, „Historia węglem pisana”, „Chata śląska”, „Miasto
Młodości, Pracy i Pokoju”, „Henryk Sławik z Szerokiej”
Galeria Epicentrum, MOK

7.07-30.08. wystawa prac uczestników
,,Studium Rysunku i Grafiki”. Wernisaż oraz rozdanie dyplomów 7.07. godz.
17.00.
4-25.07. „Viva Basket!” wystawa polskiego i norweskiego plecionkarstwa.

DALI POKAZ
SWOICH
UMIEJĘTNOŚCI
Tekst: Katarzyna Wołczańska,
fotografie: Piotr Kędzierski

Taniec współczesny i towarzyski, hip-hop, śpiew oraz granie na keyboardzie – to wszystko można było zobaczyć
i usłyszeć w niedzielę 18 czerwca w kinie
„Centrum”. Tego dnia odbyły się tam występy wszystkich sekcji działających na
co dzień w Miejskim Ośrodku Kultury
i w klubie „Kaktus”. Co roku jednostki
kultury organizują pokazy umiejętności
swoich podopiecznych, a przy tej okazji
ich talent mogą podziwiać rodzice, przyjaciele oraz znajomi. Dla wielu występujących, zaprezentowanie się przed najbliższymi należało do najtrudniejszych.
Pokazali jednak prawdziwą moc i energię, poruszając licznie przybyłą widownię. Wszystkich nagrodzono zasłużonymi, gromkimi brawami.
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WYWIAD

W POSZUKIWANIU CUDÓW NATURY
Tekst i fotografia: Agata Krypczyk

Agnieszka Krok jest zielarką i pasjonatką zdrowego stylu życia. W 2016 została nominowana do tytułu Eko Kobiety. Prowadzi bloga "Aga Radzi", gdzie dzieli się swoją szeroką wiedzą
na temat zielarstwa i ziołolecznictwa. W Jastrzębiu-Zdroju znana jest z licznych warsztatów
oraz spacerów w poszukiwaniu cudów natury w mieście.
Na co dzień pracuje w sklepie zielarskim.

Zielarstwo to pasja, ale także styl życia.
Jak zaczęła się ta przygoda?
Na początku to była potrzeba życia.
Kiedy chorowały moje dzieci, szukałam
alternatywy dla syntetycznych leków,
które nie zawsze przynosiły oczekiwane
rezultaty. Zauważyłam efekty działania
roślin i zaczęłam bardziej zgłębiać temat i wypróbowywać kolejne receptury.
Miałam szczęście uczyć się zielarstwa od
najlepszych, jestem absolwentką Instytutu Medycyny Klasztornej, a niedawno ukończyłam roczny kurs z Podstaw
Medycyny Chińskiej. Chętnie dzielę się
zdobytą wiedzą, bo wiem, że w ziołosferze panuje chaos informacyjny, a osoby
początkujące natykają się na sprzeczne
informacje i są zdezorientowane. Zainteresowanie leczniczymi właściwościami
roślin przeżywa renesans i bardzo mnie
to cieszy.
Prowadzi Pani warsztaty i zajęcia dla
początkujących, ale dzieli się także wiedzą z innymi ekspertami. Czy mogłaby
Pani zdradzić nam sekret pięknej cery
i dobrego samopoczucia na lato?
Po zimie faktycznie jesteśmy w słabszej
kondycji. Niedobór świeżego pełnowartościowego pożywienia w postaci warzyw
i owoców, zmniejszona ekspozycja na
promienie słoneczne i świeże powietrze
22

robią swoje. Większość ludzi intuicyjnie
na wiosnę spędza wolne chwile na łonie
natury, uprawia kiełki, a coraz więcej
osób sięga nawet po dziko rosnące rośliny jadalne jak pokrzywa czy mniszek
lekarski. To jest bardzo dobry kierunek.
Dzikich roślin jadalnych nikt nie modyfikuje genetycznie, nie nawozi i nie
opryskuje. Kiedyś były oczywistą częścią
jadłospisu i niemal całkowicie pokrywały
zapotrzebowanie na witaminy i minerały na przednówku. Dzisiaj nie ma w naszym kraju głodu, ludzie są najedzeni, ale
niestety niedożywieni. Wielkotowarowa
produkcja żywności dostarcza kiepskiej
jakości pożywienie. Wartości odżywcze
takich roślin drastycznie spadły. Jak mówił Hipokrates "niech Wasze pożywienie
będzie Waszym lekarstwem a lekarstwo
pożywieniem" - taka jest też moja rada na
dobre samopoczucie. Jeśli chodzi o urodę, to bardzo ważna jest jakość kosmetyków i środków myjących. 10 czerwca
prowadziłam na Industriadzie w Gliwicach warsztaty z domowego wytwarzania
mydła. Zainteresowanie przerosło oczekiwania. To świadczy o coraz większej
świadomości, że nasza skóra to nie worek
foliowy, ale nasz największy organ i nie
jest bez znaczenia czym ją traktujemy.
Coraz więcej osób samodzielnie wykonuje kosmetyki w trosce o swoją urodę.
Bardzo ważna jest także jakość i ilość snu
oraz optymistyczne nastawienie do życia.
Wiemy też, że ruch może zastąpić wiele
leków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu.
Jakie zioła należy zbierać w czasie wakacji?
Najwięcej ziół zbieramy w maju, ale
i w wakacje zielarze mają ręce pełne pracy. Przede wszystkim zbierać należy rośliny, które potrafimy oznaczyć ze 100%
pewnością. Sprawdzić czy nie są pod
ochroną i nigdy nie wyrywać wszystkich
egzemplarzy. Bardzo cenny jest dziurawiec, owoce bzu czarnego, jarzębiny.
Można zrywać jeszcze młode liście ma-

lin, jeżyn i poziomek leśnych, które warto
przefermentować na aromatyczne napary. Oczywiście w lipcu kwiaty lipy, które
dodatkowo podczas suszenia wspaniale
aromatyzują całe mieszkanie. Bardziej zaawansowanym polecam nawłoć, wrotycz
i krwawnik.
Czy są takie wartości natury, które
każdy z nas powinien mieć w swojej domowej apteczce?
Nie będę oryginalna i polecę to, co
zbierały nasze babcie i ich babcie, bo to
są sprawdzone metody przez pokolenia.
Wspomniane kwiaty lipy i sok z malin
oraz sok z czarnego bzu na przeziębienia. Sok z aronii powinien mieć w swojej
piwniczce każdy wysokociśnieniowiec.
Suszone jagody borówki czernicy przydadzą się przy biegunkach. Cierpiący na
nawracające zapalenia dróg moczowych
niech zbierają żurawinę, nawłoć i liście
brzozy. Polecam przeszukać domowe biblioteczki, bo w wielu domach znajdują
się książki o tematyce zielarskiej i tam
można znaleźć sporo inspiracji.
Czy Jastrzębie-Zdrój kryje w sobie jakieś zdrowotne tajemnice poza solanką?
O tak! Moim ulubieńcem jest miłorząb
dwuklapkowy. Jest to gatunek reliktowy.
Wiek tego gatunku podaje się na ponad
200 milionów lat. Jako jedyny przetrwał
wybuch w Hiroszimie i rośnie tam do
dzisiaj całkowicie zregenerowany. W naszym parku mamy szczęście obserwować
rzadki egzemplarz żeński owocujący.
Pierwsze owoce u tego gatunku pojawiają się po 30 a nawet 50 latach. Niedaleko
biblioteki możemy podziwiać kasztan jadalny, a blisko fontanny pigwowiec berberysy. Znawcy tematu odnajdą młode
oczary. Majestatyczne dęby i kasztanowce
rozpozna każdy. To też źródła surowców
zielarskich. Polecam przed skoszeniem
trawnika i wyplewieniem ogródka postarać się rozpoznać rośliny tam rosnące.
Zdziwicie się, ile ziół jest na wyciągnięcie
ręki.
Jastrząb I lipiec 2017

HISTORIA

SOLANKA Z JASTRZĘBIA I… MOSZCZENICY
Tekst: Dariusz Mazur, fotografia: arch. Kazimierz Janota

Jastrzębska solanka przez lata służyła kuracjuszom. Była stosowana zarówno do picia jak i kąpieli, a jak podał George Gladstone, który jako członek Królewskiego Towarzystwa Geograficznego z Londynu odwiedził Jastrzębie w 1871 roku, solankę
wysyłano nawet do USA oraz Indii. Jastrzębskie uzdrowisko
posiadało dwa źródła. Jedno znajdowało się tuż przy budynku łazienek poniżej Domu Zdrojowego, natomiast drugie było
przy stawie w Jastrzębiu Dolnym. To drugie źródło w swojej książce wspomina znany reżyser teatralny Krystian Lupa:
„W środku drogi, na wprost naszych okien stał mały domek.
Coś tam buczało, łomotało rytmicznie. Nieustannie - nocą
i dniem. Żelazne zardzewiałe drzwi prowadzące do środka były
zawsze zamknięte. Rodzice twierdzili, że to pompownia solanki,
ale ja im nie dowierzałem. Byłoby to zbyt proste, zbyt prozaiczne”. Wydajność obu źródeł wynosiła 20 tys. litrów na dobę. Niestety wraz z budową kopalń, źródła zaczęły zanikać. Pierwsze
z nich zostało wyłączone z eksploatacji już w 1959 roku, czyli
dokładnie 100 lat od jego ujęcia. Ratunkiem okazało się źródło solanki w Moszczenicy, skąd został poprowadzony rurociąg
w 1962 roku. Jak podała „Trybuna Robotnicza”: „Zakład balneologiczny uzdrowiska Jastrzębie-Zdrój otrzyma w listopadzie
br. nowy „zastrzyk” solanki z ujęcia w Moszczenicy. Odkryto
tam mianowicie zasobną żyłę wartościowej solanki o wydajności 70 m³ na dobę”.
Z tym odkryciem to nie do końca prawda, gdyż o źródle solanki w Moszczenicy rozpisywały się gazety już w okresie mięwww.jastrzebie.pl

dzywojennym. W 1924 roku „Katolik Codzienny” poinformował o odkryciu źródła solankowego, którym zainteresowało się
kilka osób z Katowic. Wróżono świetlaną przyszłość nowemu
zdrojowisku, jednak ostatecznie z tych planów nic nie wyszło.
Właścicielem terenu, na którym znajdowało się źródło był dr
Hlond z Katowic, brat prymasa Polski oraz wybitny działacz
chadecki. Trzy lata po nabyciu terenu postanowił go sprzedać,
a nowym właścicielem została Kasa Emerytalna dla Robotników Kolei Państwowych z Katowic planując wybudować zdrojowisko dla swoich pracowników. Jednakże w 1934 roku na
łamach prasy ukazało się ogłoszenie o wystawieniu parceli na
sprzedaż. Co dalej działo się z tym źródłem tego nie wiadomo,
ale bracia Witczakowie dołożyli wszelkich starań, by w tak bliskiej odległości od ich Zakładu Kąpielowego nie powstała żadna konkurencja. Tak samo było ze źródłem solanki w Mszanie,
które zostało zlikwidowane. Mikołaj i Józef Witczak kierowali
do Ministerstwa Zdrowia w Warszawie pisma wyrażając swój
sprzeciw wobec eksploatacji źródeł w Moszczenicy czy Mszanie. Swoje stanowisko argumentowali obawą o ujemny wpływ
na zasoby wody solankowej w Jastrzębiu-Zdroju.
Przez 30 lat moszczenicka solanka z powodzeniem zastąpiła
jastrzębskie źródła. To pozwoliło utrzymać uzdrowisko do początku lat 90. Jednak i ten etap dobiegł końca, niestety.
Zdjęcie przedstawia źródło solanki w Moszczenicy. Jest to pocztówka z lat 30., której właścicielem jest Kazimierza Janota.
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PORADY

RZECZNIK KONSUMENTÓW OSTRZEGA

EWELINA STELMACH
Miejski Rzecznik Konsumentów

Bezustannie do naszych mieszkań pukają przedstawiciele firm energetycznych,
telekomunikacyjnych, sprzedających piecyki gazowe itp. Proponują nam zawarcie
umowy często twierdząc, że reprezentują
naszego dotychczasowego dostawcę energii, gazu, operatora telekomunikacyjnego, co w późniejszym czasie okazuje się
nieprawdą. W przypadku piecyków gazowych jesteśmy przekonywani o tym, że

nasz piecyk jest niesprawny i jego użytkowanie w tym stanie jest niebezpieczne.
Podchodźmy do tego rodzaju sytuacji zachowując szczególną ostrożność!
W związku z tym, że problem nieświadomego podpisywania umów jest niestety ciągle aktualny, po raz kolejny rzecznik konsumentów prosi mieszkańców, aby podpisując tego rodzaju
umowy (zawierane w naszych
mieszkaniach) pamiętali o kilku istotnych sprawach:
1. Sprawdźmy, czy osoba
podająca się za pracownika danej firmy, rzeczywiście nim jest. Każda
taka osoba powinna
mieć identyfikator.
2.
Poinformujmy
osobę proponującą nam zawarcie umowy, że podjęcie ostatecznej decyzji będzie
możliwe po konsultacji tej sprawy z rodziną, bądź rzecznikiem konsumentów.
3. Jeżeli podpisaliśmy taką umowę poza
lokalem przedsiębiorstwa (czyli w naszym mieszkaniu, na pokazie), możemy
od niej odstąpić bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej podpi-

JAK UDOSTĘPNIAĆ ZDJĘCIA
W INTERNECIE?
Tekst: Edyta Dziobek-Romańska, fotografia: D3images / Freepik
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Udostępnianie zdjęć może być przestępstwem, nawet jeśli sami jesteśmy ich autorami. Ważnym czynnikiem jest ochrona wizerunku osoby na nim przedstawionej – oczywiście można udostępniać
wizerunek nas samych, naszych rzeczy,
mieszkania, zwierząt etc., jednak jeśli na
zdjęciu znajduje się np. twarz obcej osoby, musimy poprosić ją o zgodę. To samo
tyczy się udostępnianych filmików.

W przypadku zmodyfikowanych zdjęć,
tzw. memów, sprawa jest bardziej skomplikowana. Należy wówczas podać autora
oryginalnego zdjęcia, ale sam mem musi
posiadać cechy dzieła w rozumieniu prawa autorskiego – samo dodanie głupiego
komentarza może nie być wystarczające,
wówczas autor bądź osoba uwieczniona
na fotografii będą mogli zażądać jej usunięcia.

Jeśli nie mamy możliwości zdobycia zgody, należy twarz danej osoby zamazać,
chyba że jest to zdjęcie zrobione w trakcie
pełnienia przez tę osobę funkcji publicznych. Bez znaczenia jest również wizerunek trudno dostrzegalny, będący jedynie
szczegółem całości, tłem fotografii.

Klub Jagielloński prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul. Opolskiej 9a,
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Zadanie jest współfinansowane ze środków miasta Jastrzębie-Zdrój.

sania. Takie oświadczenie składamy na
piśmie, wysyłając je listem poleconym na
adres firmy.
4. Istotnym jest, aby każdy podpisany
przez nas dokument posiadał kopię, która zostanie pozostawiona przez przedstawiciela firmy do naszej dyspozycji. Nie
podpisujmy dokumentów, które nie są
wypełnione (in blanco).
5. Nie podejmujmy decyzji
o zawarciu jakiejkolwiek umowy pochopnie, dajmy sobie
kilka dni na zastanowienie.
Poprośmy o pozostawienie druku umowy, celem zapoznania się z jej
warunkami przed jej
podpisaniem. Uczciwy
przedstawiciel
handlowy nie odmówi nam tego prawa
i umówi się na kolejne spotkanie.
6. Przekazujmy powyższe informacje
naszym bliskim, sąsiadom, szczególnie
w podeszłym wieku, gdyż najczęściej to
oni padają ofiarą pochopnie podjętych
decyzji.

SPOTKANIA AA
Alkoholizm jest chorobą, która nie szanuje wieku, płci, wyznania, rasy, stanu
majątkowego, zawodu czy wykształcenia.
Dla każdego, kto chce przestać pić, znajdzie się miejsce w AA. Osoby, które mają
problem z alkoholem i chcą przestać pić
mogą przyjść na spotkania, które prowadzone są w naszym mieście. Mitingi AA
odbywają się w następujących terminach:
- poniedziałek, godz. 17.00 - al. J. Piłsudskiego 62 (salki przy parafii)
- wtorek, godz. 18.30 – ul. Kusocińskiego
45 (salki przy parafii)
- środa, godz. 18.00 – ul. 1 Maja 36 (podziemia przy parafii)
- czwartek, godz. 17.00 – ul. św. Katarzyny 1 (Dom Parafialny)
- piątek, godz. 18.00 – ul. 1 Maja 45 (nad
pocztą)
- sobota, godz. 19.00 – ul. ks. J. Popiełuszki 1 (salki przy parafii)
- niedziela, godz. 19.00 - ul. ks. J. Popiełuszki 1 (salki przy parafii).
Jastrząb I lipiec 2017

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SILNIEJSI RAZEM

Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Piotr Kdzierski

Z okazji 200-lecia opisania przez Jamesa Parkinsona choroby nazwanej od jego nazwiska,
w naszym mieście zorganizowana została konferencja „Z Parkinsonem – silniejsi razem”.
Wydarzenie to odbyło się przy ogromnym zaangażowaniu Jastrzębskiego Stowarzyszenia Parkinsonowskiego, którym
od 2006 roku kieruje Karol Kurasz. To
człowiek, który jest odpowiedzialny nie
tylko za organizację tego wydarzenia, ale
przede wszystkim za bieżące działania
stowarzyszenia. W ramach statutowej
działalności tej instytucji dla członków
organizowane są tzw. „białe soboty”
z udziałem lekarzy, coroczne wieczory
kolęd, ale także 3-tygodniowe turnusy
rehabilitacyjne w ramach hospitalizacji
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Grupa
z naszego miasta jest w ciągłym kontakcie
z kołem z czeskiej Karwiny, a współpraca
nawiązana z organizacją kierowaną przez
Annę Kolekovą i Miroslava Zelenkę układa się znakomicie. Jastrzębskie stowarzyszenie współpracuje także z fundacją
„Żyć z chorobą Parkinsona” w Warszawie, grupą wsparcia z Chrzanowa czy
www.jastrzebie.pl

Śląskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona w Katowicach
kierowanym przez Jana Ruckiego.
Sam szef jastrzębskiego stowarzyszenia to
człowiek, który wie czym jest życie z chorobą Parkinsona. Pod koniec 2015 roku
na łamach naszej gazety opowiadał jakie
były jego odczucia, gdy dowiedział się
o chorobie. „(…) Poczułem się jakbym
dostał siekierą między oczy. Zamknąłem
się w sobie, zacząłem popadać w depresję,
ale dzięki rodzinie, a w szczególności córce
zacząłem z tego wychodzić (…)”. Wtedy
też, gdy zaczął spotykać się z innymi osobami dotkniętymi tą chorobą zaczęła się
jego przygoda ze Stowarzyszeniem Osób
Dotkniętych Chorobą Parkinsona - bo
taką nazwę nosiło do 2017 roku stowarzyszenie.
Ważnym wydarzeniem tego roku była
konferencja „Silniejsi razem”, którą Jastrzębskie Stowarzyszenie Parkinsonowskie zorganizowało 12 czerwca w Domu

Zdrojowym. Na uczestników czekało
wiele wykładów znakomitych lekarzy
współpracujących ze stowarzyszeniem.
O różnych obliczach choroby czy także
ewolucji postępowania rehabilitacyjnego i prozdrowotnej aktywności fizycznej
mówili m.in. dr Agnieszka Gorzkowska,
dr Joanna Cholewa czy lek. med. spec.
neurolog Maria Krentorz-Paszkowska.
Prócz tego na przybyłych czekała wystawa sprzętu do rehabilitacji, występy
artystyczne, a konferencję zakończyło
wspólne zwiedzanie Parku Zdrojowego.
Więcej podstawowych informacji
o chorobie oraz o działalności stowarzyszenia na bieżąco zdobywać można na
stronie internetowej - www.parkinson-jastrzebie.cba.pl. Tam także można dowiedzieć się o wszelkich spotkaniach i wydarzeniach organizowanych dla członków
stowarzyszenia.
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SENIORZY

SENIORZY ZAPRASZAJĄ

WYCIECZKI Z EMERYTAMI
Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza
wszystkich, nie tylko członków stowarzyszenia, do udziału w wycieczkach. Odbędą się one w następujących terminach:
- 22 lipca – Wrocław: zwiedzanie Panoramy Racławickiej, Afrykarium, przejazd
meleksem. Cena 100 zł. Wyjazd o godz.
7.30.
- 27-30 lipca – Kałków-Godów, Sandomierz, Kazimierz Dolny. Cena około 630
zł. Wyjazd o godz. 8.00.
- 5 sierpnia – Wisła – Tydzień Kultury
Beskidzkiej – finał. Cena z obiadem 60 zł.
- 12 sierpnia – Wrocław: zwiedzanie Panoramy Racławickiej, Afrykarium, przejazd 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, Ludźmierz,
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, występa26

mi góralskimi i wigilią z upominkami.
Cena 900 zł.
Terminy wyjazdu do Jarosławca w 2018
roku:
I turnus świąteczny od 31.03-13.04, wyjazd 30.03, godz. 8.00
II turnus od 7.07-20.07, wyjazd 6.07,
godz. 8.00
III turnus od 18.08-31.08, wyjazd 17.08,
godz. 8.00
IV turnus od 15.09-28.09, wyjazd 14.09,
godz. 8.00
Szczegółowych informacji udziela
Lucyna Maryniak, tel.: 32 471 9555, 32
471 2071, 535 997 170 (kontakt po godz.
18.00).
WYCIECZKI I WCZASY
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszystkich zainteresowanych do
udziału w następujących przedsięwzięciach:
- 16 – 29 września – wczasy w Sarbinowie z odnową biologiczną, basen, sauna,
jacuzzi, szwedzki stół. Cena 1695 zł.
- 30 września – zabawa.
- 28 października - zabawa Dzień Seniora.
- Zabawa andrzejkowa, spotkanie opłatkowe.
Biuro czynne jest w poniedziałki
i czwartki w godz. od 9.00 do 11.00, tel.
32 471 2234.

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW
PRZYPOMINA
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że
wydawane są zaświadczenia na zniżkę
kolejową. Ponadto zaprasza do udziału
w następujących wyjazdach:
- 9 sierpnia – Kotlina Żywiecka. Cena
55 zł.
- 4 -14 września - wczasy w Brennej.
Cena 850 zł.
- 12 – 23 września – wczasy w Chorwacji. Cena 1695 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie Związku przy ul. 1 Maja 45 we
wtorki, środy i czwartki w godz. od 9.00
do 12.00, tel. 32 4358 031.
SPOTKANIA DIABETYKÓW
Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków
zaprasza diabetyków, członków rodzin
oraz osoby zainteresowane problemem
cukrzycy na spotkania w następujących
terminach:
- 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.
Jastrząb I lipiec 2017

PASJE

OSCAROWE SHOW EXPLOZJI
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Taniec, ekspresja, emocje, setki braw
i muzyka, to wszystko składało się na
wyjątkowe show, jakie 18 czerwca zafundowała przybyłym do hali widowiskowo-sportowej jastrzębska „Explozja”. Podczas
„Oscarowej gali” podsumowano kolejny
sezon działalności szkoły. Była to okazja,
by podziwiać popisy taneczne zdolnych
i pełnych energii podopiecznych „Explozji”, których przygotowali utalentowani

instruktorzy. Na parkiecie zaprezentowali
oni rozmaite style taneczne, od hip-hopu
po balet. W przerwach na telebimie wyświetlano filmy z działalności klubu. Impreza była też świetną okazją do podziękowań.
– Bez was i bez waszej pomocy ciężko byłoby nam realizować nasze marzenia. Bardzo
wam dziękuję – podkreśliła założycielka
szkoły tańca „Explozja”, Agnieszka Ci-

choń, zwracając się do tych wszystkich, na
których pomoc, dobre słowo czy wsparcie
zawsze mogła liczyć. Tym samym, kolejna
gala Explozji Tańca przeszła do historii,
pozostały jednak wspomnienia i nadzieja,
że następne będą równie piękne.
Imprezę patronatem medialnym objęła
gazeta "Jastrząb".

GALA NA 15-LECIE SZOKU
Tekst: oprac. Maciej Gucik, fotografia: Michał Gałczyński / facebook.com/szok.jastrzebie

Studio Ruchu i Tańca „Szok” w tym roku obchodzi 15-lecie
swojej działalności. Z tej okazji 20 czerwca w hali widowiskowo-sportowej została zorganizowana wyjątkowa gala taneczna
podczas której licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowały się grupy z jastrzębskiego studia tanecznego. Jak mówią
organizatorzy kolorowe stroje wraz z ciekawymi choreografiami splotły się w niezapomniane show. Gala była także doskonałą okazją do podsumowania obfitującego w wiele sukcesów
sezonu 2016/2017, bowiem wśród 83 zdobytych nagród tancerze z „Szoku” wywalczyli m.in. 5 nagród Grand Prix czy 21
pierwszych miejsc.
www.jastrzebie.pl
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WAKACJE
z MIEJSKIM OSRODKIEM
SPORTU I REKREACJI
Letnia Akademia Tańca
hala widowiskowo-sportowa
17 - 21 lipca / od poniedziałku do piątku
godz. 16.00 – 16.45 dzieci 6 - 9 lat (taniec towarzyski)
godz. 17.00 – 17.45 latino solo (początkujący)
godz. 18.00 – 18.45 kurs tańca dla dorosłych
Piłka nożna dla dzieci
hala sportowa „Omega”
26 czerwca - 28 sierpnia / poniedziałki
roczniki: 2006 i 2007, godz. 9.30 – 11.00
29 czerwca - 31 sierpnia / czwartki
roczniki: 2008 i młodsi, godz. 9.30 – 11.00

Extreme City

To warsztaty w formie szkoleń i pokazów dla początkujących, jak również tych bardziej
zaawansowanych fanów deskorolek, rolek i rowerów bmx. W każdy czwartek wakacji
uczestnicy „Extreme City” mogą zapoznać się z teorią jazdy, ale też poćwiczyć pod okiem
fachowców.
Data: 6, 13, 20, 27 lipca, godz. 16.00 – 19.00
Miejsce: Skatepark i pumptrack
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Piłka nożna dla młodzieży
boisko ,,Orlik” ul. Warszawska
27 czerwca - 29 sierpnia / wtorki
roczniki: 2004 i 2005, godz. 9.30 - 11.00

Koszykówka uliczna dla młodzieży
parking przy hali widowiskowo-sportowej
3, 10, 17, 24, 31 lipca, godz. 16.00-18.00

„MOSiR w terenie”
zajęcia dla dzieci i młodzieży do lat 15
14 lipca, boisko przy Zespole Szkół Nr 12,
godz. 10.30 – 12.30
28 lipca, boisko Zrywu Bzie, godz. 10.30 –
12.30

„Wakacje z rakietką”
zajęcia dla dzieci i młodzieży do lat 19
hala widowiskowo – sportowa
tenis stołowy
26 czerwca – 31 lipca / poniedziałki, godz.
12.30 – 15.00
28 czerwca – 26 lipca / środy, godz. 12.30 –
15.00

Wakacyjna lekkoatletyka dla dzieci
i młodzieży
zbiórka na Stadionie Miejskim
31 lipca – 4 sierpnia, godz. 10.00 – 11.30
poniedziałek – biegi sprinterskie i skok w dal
(bieżnia LA ZS nr 1)
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wtorek – pchnięcie kulą i rzut dyskiem (bieżnia LA ZS nr 1)
środa – biegi przez płotki (bieżnia LA ZS nr 1)
czwartek – rzut oszczepem i młotem (Stadion
Miejski)
piątek – biegi wytrzymałościowe (Las Kyndra)
Kategoria wiekowa: do 13 lat dziewczęta
i chłopcy
Alpine – slalom na rolkach, warsztaty
parking przy lodowisku Jastor
8 i 22 lipca, godz. 11.00 – 13.00
Wakacyjna joga na trawie
Stadion Miejski
22 i 29 lipca / soboty, godz. 8.00 – 10.00
Warsztaty wheel yoga
Stadion Miejski
19 i 26 lipca / środy, godz.17.00 – 18.00

Otwarte zajęcia aikido dla dzieci
i młodzieży
Stadion Miejski
5, 12, 19, 26 lipca / środy, godz. 18.00 – 19.00

Zajęcia brazylijskie Jiu Jitsu
Stadion Miejski
03 lipca – 28 sierpnia / poniedziałki, godz.
20.00 – 21.30
05 lipca – 30 sierpnia / środy, godz. 20.00 –
21.30
Wakacje z karate
hala sportowa „Omega”
27.06 – 31.08, wtorki i czwartki, godz. 18.15
– 19.45

Wycieczka do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze
12 lipca, środa, godz. 6.30

Kąpielisko Zdrój

Piękna słoneczna pogoda sprzyja wygrzewaniu się na słońcu. Takie dni najlepiej
spędzać na basenie letnim przy ul. Witczaka. To idealne miejsce dla wszystkich
zwolenników wodnych i słonecznych kąpieli. Kąpielisko czynne jest w godz. od
9.00 do 20.00. Całodzienny bilet wstępu
kosztuje 9 zł (normalny) oraz 5 zł (ulgowy), natomiast bilet popołudniowy (od
godz. 14.00 do 20.00) 7 zł (normalny) oraz
4 zł (ulgowy).
Jastrząb I lipiec 2017

PŁYWACY H2O
W MEDALOWEJ FORMIE
Tekst: Maciej Gucik, fotografia: arch. H2O

SPORT

FINAŁ ZMAGAŃ
MŁODYCH
BIEGACZY
Tekst: oprac. Maciej Gucik, fot: MOSiR

Bardzo dobrze spisali się młodzi zawodnicy Klubu Pływackiego H2O Jastrzębie-Zdrój na Mistrzostwach Śląska 10-latków, które odbyły się 9 czerwca w Dąbrowie Górniczej.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje
Natalia Grech, która przywiozła z imprezy aż cztery medale. Natalia została
mistrzem Śląska na 100 m. stylem grzbietowym, wicemistrzem Śląska na 100m
stylem klasycznym i na 100m stylem
zmiennym, jak również brązową medalistką na 50m stylem klasycznym. Pozostali zawodnicy również zaliczyli świetne
występy, zajmując miejsca w pierwszej
dziesiątce. Warto wspomnieć też, że
3 czerwca Milena Koral została brązową
medalistką Mistrzostw Śląska 12-latków
na 100m stylem motylkowym.
Jednocześnie kolejne medale zawodnicy przywieźli z VII Memoriału Pływackiego im. Krzysztofa Kanika, który odbył
się 11 czerwca w Goczałkowicach. W zawodach uczestniczyło 31 klubów i ponad
www.jastrzebie.pl

270 zawodników. Jastrzębianie spisali się
znakomicie zdobywając trzy medale koloru brązowego, a byli to: Zofia Kupczak,
Dominika Kupczak oraz Radosław Saj –
wszyscy zdobyli krążki na dystansie 50m
stylem klasycznym.
- Te kilkudniowe zmagania dostarczyły
wiele emocji, niezapomnianych wrażeń,
a przede wszystkim bardzo dobrych wyników. Myślę że są one z jednej strony
nagrodą za dotychczasową, ciężką pracę,
a jednocześnie motywacją do dalszej, systematycznej pracy na treningach – podkreśla prezes klubu, Grzegorz Mosoń.

13 czerwca Biegiem Finałowym zakończyły się zmagania VII Edycji Grand Prix
Młodzieżowej Ligi Biegowej o Puchar
Dyrektora MOSiR Jastrzębie-Zdrój.
Uczniowie rywalizowali w czterech zawodach – „Witaj Szkoło”, Biegu Niepodległości, Biegu Papieskiego oraz Biegu
Finałowego, podczas których zdobywali
punkty do klasyfikacji indywidualnej
oraz drużynowej. W każdym z poszczególnych biegów punktowało pierwsze
dwadzieścia osób na mecie z każdej kategorii. Punkty zdobyło łącznie 333
uczniów z Jastrzębia-Zdroju, Kończyc
Małych i Skrzyszowa co jest lepszym wynikiem niż w roku ubiegłym.
Swoje kategorie wiekowe zdominowali Mateusz Brzyszkowski (SP 10), Kamil
Swalski (Gimnazjum nr 9) oraz drugi raz
z rzędu Joanna Paraluk (ZS 6), którzy
zwyciężyli we wszystkich czterech biegach zdobywając komplet 80 punktów.
Rywalizację drużynową szkół podstawowych wygrali biegacze reprezentujący SP
nr 10 z łącznym dorobkiem 1220 punktów wyprzedzając odpowiednio SP nr 15
i SP nr 14. Wśród gimnazjów najlepsi byli
uczniowie z Gimnazjum nr 6 (544 pkt),
a tuż za nimi reprezentanci Gimnazjum
nr 11 i Gimnazjum n12.
Klasyfikację drużynową szkół ponadgimnazjalnych wygrali sportowcy z ZS nr
6 (816 pkt), na kolejnych miejscach uplasowali się zawodnicy z ZS nr 2 i ZS nr 3.

Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój.
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SPORT

Teksty oprac.: Maciej Gucik, fotografia: JKH GKS Jastrzębie

Ponad 500 młodych hokeistów w wieku od 7 do 10 lat w dniach 21-23 kwietnia rywalizowało na jastrzębskim lodowisku.
W VII Międzynarodowym Turnieju Mini
Hokeja udział wzięło aż 36 drużyn z Polski, Ukrainy, Czech i Słowacji. Było to
prawdziwe święto mini hokeja i jednocześnie największa tego typu impreza w Polsce. Na trybunach Jastoru było naprawdę
głośno. Młodsza drużyna (2009/2010)
swoją grupę eliminacyjną zakończyła

z kompletem zwycięstw. W grupie „liderów” minimalne trzy porażki oraz dwie
wygrane ostatecznie dały czwartą lokatę
w całym turnieju, w którym rywalizowało 18 drużyn.
Również bez straty punktu przebrnęła grupę eliminacyjną drużyna JKH I w
kategorii 2007/2008. W czołowej grupie

nasi zawodnicy ponieśli dwie porażki
różnicą jednej bramki oraz odnieśli trzy
zwycięstwa, co dało im miejsce na najniższym stopniu podium. Drugi zespół JKH
w tej kategorii wiekowej na 18 startujących zespołów zakończył rywalizację na
11 miejscu.

AWANS JEST NASZ
Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Piotr Kędzierski

Po awansie w 2014 roku ostatnie trzy sezony GKS 1962 Jastrzębie
spędził na III-ligowych boiskach. Po pierwszym sezonie 2014/2015
i spokojnym utrzymaniu, kolejny był już o wiele trudniejszy.
Utrzymanie nasi piłkarze zapewnili sobie w ostatniej kolejce
zwycięzkim meczem z Ruchem Zdzieszowice. Ta sama drużyna
była w minionym sezonie największym rywalem GKS-u w walce
o awans i po raz kolejny to jastrzębianie okazali się lepsi.
Ostatecznie 1 punkt różnicy zdecydował, że to jastrzębianie
z dorobkiem 70 punktów wygrali rozgrywki III ligi i wywalczyli
awans do wyższej klasy rozgrywkowej. To kolejny w historii jastrzębskiego futbolu awans na szczebel centralny – ostatni raz
GKS świętował dziesięć sezonów temu, gdy wywalczył prawo
gry na zapleczu ekstraklasy. Tegoroczny awans GKS 1962 Jastrzębie uzyskał po zwycięstwie 4:0 nad ekipą Miedzi II Legnica
w ostatniej kolejce ligowych spotkań. Mecz 34. kolejki rozgrywany był w Legnicy, a piłkarze GKS-u by nie patrzeć na wynik
spotkania bezpośredniego rywala w drodze po awans – Ruchu
Zdzieszowice – musieli wygrać na Dolnym Śląsku. Już w 10. minucie wynik otworzył Daniel Szczepan i mimo kontuzji znalazł
godnego zastępcę w osobie Wojciecha Caniboła, który przed
przerwą zdobył jeszcze dwie bramki. Dzieła dopełnił Szczęch,
który na kilka minut przed końcowym gwizdkiem arbitra ustalił wynik spotkania.
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Nie był to jednak jedyny sukces minionego sezonu, bo kibice
GKS-u z pewnością na długo zapamiętają mecze w ramach
rozgrywek Pucharu Polski i emocjonujące rozstrzygnięcia przy
Harcerskiej z drużynami Radomiaka Radom czy Górnika Łęczna. Jastrzębianie już dawno nie dotarli w pucharowych rozgrywkach tak daleko, bowiem dotąd w tych prestiżowych rozgrywkach GKS największy sukces odniósł ponad 40 lat temu, kiedy
to w sezonie 1975/76 drużyna z Jastrzębia-Zdroju była rewelacją rozgrywek docierając aż do półfinału. Ubiegłoroczny awans
do fazy ćwierćfinału był z pewnością sporą niespodzianką, ale
i okazją dla młodego zespołu z Jastrzębia, by zdobyć ogromne doświadczenia, które ostatecznie zaprocentowały w walce
o awans do II ligi.
Warto wspomnieć, że Komisja do spraw Licencji Klubowych
Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznała już GKS-owi 1962
Jastrzębie licencję na występy w II lidze, zatem już w przyszłym
sezonie jastrzębianie mierzyć się będą m.in. z takimi drużynami
jak Znicz Pruszków, GKS Bełchatów, Warta Poznań, Stal Stalowa Wola czy ROW Rybnik.
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OTWARCIE BOISKA WŚRÓD TŁUMÓW

Tekst: Maciej Gucik, fotografie: Agata Krypczyk, JastrzebieOnline.pl

Dziennikarze, fotoreporterzy i tłumy mieszkańców naszego
miasta – tak w skrócie 24 czerwca wyglądały okolice nowego
boiska na os. Przyjaźń. Prawdziwe oblężenie jaru między ulicami Moniuszki i Kopernika zawdzięczać możemy właściwie
jednej osobie, a mowa w tym miejscu o Kamilu Gliku.
Reprezentacyjny obrońca i świeżo upieczony mistrz Francji z
drużyną AS Monaco dwa lata temu wyszedł z inicjatywą finansowego wsparcia przebudowy boiska, na którym sam jako młody chłopiec stawiał pierwsze kroki. Dziś młodzi adepci futbolu
mogą już cieszyć się obiektem sportowym z prawdziwego zdarzenia. Posiada ono nawierzchnię ze sztucznej trawy, ogrodzenie w postaci piłkochwytów oraz oświetlenie. - To boisko, które
zostało wybudowane z inicjatywy Kamila Glika, jest w tym jego
duży udział finansowy. Wszyscy mieszkańcy długo oczekiwali na
otwarcie tego obiektu, więc możemy być dumni, że to Kamil wyszedł z taką propozycją i że mamy takiego mieszkańca – mówiła
podczas otwarcia prezydent miasta, Anna Hetman.

www.jastrzebie.pl

Sam piłkarz również nie krył zadowolenia z faktu powstania
boiska. - Bardzo się cieszę, że udało się coś tak fajnego stworzyć,
bo na pewno to osiedle zasługuje na to, by było tu normalne boisko. Mam nadzieję, że będzie ono służyło przez wiele lat tym
wszystkim dzieciakom i cieszę się, że będą mieli łatwiej. My graliśmy na nieco innym obiekcie i jeśli chodzi o warunki dla rozwoju
to z pewnością są one nieporównywalnie lepsze – mówił Kamil
Glik.
Na przebudowę boiska reprezentacyjny obrońca przeznaczył
150 tys. zł, z Ministerstwa Sportu udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 155 tys. zł, a 361 tys. zł wydatkowano
z budżetu miasta.
- Serdeczne podziękowania chciałabym przekazać wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego dla naszego osiedla wydarzenia – podsumowała imprezę Izabela Dąbrowska, przewodnicząca Zarządu Osiedla Przyjaźń.
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