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JANUSZOWI BUDA
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współczucia i słowa
otuchy z powodu śmierci
MATKI
składa
w imieniu Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Przewodniczący
ŁUKASZ KASZA

2

„Umarłych wieczność
dotąd trwa, dokąd
pamięcią się im płaci.”

Wyrazy głębokiego żalu
i współczucia Januszowi
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Matki
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Anna Hetman
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PREZYDENT MIASTA

Drodzy mieszkańcy,
rozpoczynamy kolejną dużą inwestycję w naszym mieście –
modernizację Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. To jedno
z najbardziej oczekiwanych przedsięwzięć w Jastrzębiu-Zdroju.
Tym bardziej cieszy mnie fakt, że przetarg wygrało konsorcjum
rodzimych, jastrzębskich firm. Zgodnie z założeniami, pierwszy
etap robót obejmował będzie przebudowę amfiteatru, budowę
tężni i wodnego placu zabaw wraz z tzw. małą architekturą.
Jednocześnie nie ustajemy w staraniach o pozyskanie dofinansowania na tę inwestycję ze środków pozabudżetowych. Chcę,
by OWN był atrakcyjnym terenem rekreacyjnym, gdzie każdy
będzie mógł odpocząć od zgiełku dnia codziennego.
Po dziewięciu intensywnych miesiącach zakończyliśmy projekt,
którego celem była analiza odtworzenia linii kolejowej. Jego
efektem końcowym są dwie propozycje. Obie warte uwagi. Raport przygotowany przez specjalistów pokazuje, że mamy szansę w 58 minut dojechać do Katowic. By teoria stała się faktem,
potrzebujemy 76 milionów złotych. Taki jest koszt odtworzenia
linii kolejowej w naszym mieście. O środki na ten cel mogą starać się jedynie władze wojewódzkie. Nie ukrywam, że liczę tu na
wsparcie jastrzębskich parlamentarzystów. Uważam, że gra jest
warta świeczki. Będę czyniła wszelkie starania, by inwestycja
doszła do skutku. Mam jednak świadomość, że przywrócenie
kolei w Jastrzębiu-Zdroju to plan długoletni.

sama liczba nadesłanych koncepcji jest budująca. Oczywiście
zwycięski pomysł doświetlenia alei Piłsudskiego i Jana Pawła
II zostanie zrealizowany. Poniekąd wpisuje się on w naszą koncepcję zagospodarowania alei, nad którą pracujemy. A to tylko
utwierdza mnie w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku.
U progu jesieni mam dla Państwa jeszcze jedną ważną informację. Od października w naszym mieście funkcjonował będzie
miejski system monitoringu powietrza. Aż w 20 punktach będziemy kontrolowali ilość pyłów zawieszonych. To realne działania, po 1,3 mln zł udzielonych dotacji do proekologicznych
inwestycji, dzięki którym walczymy z niską emisją.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

We wrześniu rozstrzygnęliśmy konkurs TERAZ JAstrzębie
DECYDUJE. Pokazał on, że jesteśmy miastem obywatelskim.
Mieszkańcy chętnie angażują się w działania prospołeczne. Już

www.jastrzebie.pl
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INWESTYCJE

DYŻURY RADNYCH
Urząd Miasta, pokój nr 303A,
godz. 15.30 – 17.00

PAŹDZIERNIKOWE OBRADY
KOMISJI

9 listopada, Alina Chojecka, radna

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

16 listopada, Małgorzata Filipowicz,
zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
23 listopada, Jarosław Fojt, zastępca Przewodniczącego Komisji ds.
Skarg, Wniosków i Petycji
7 grudnia, Tadeusz Gorgol, zastępca
Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

DYŻURY PREZYDIUM
Urząd Miasta, pokój nr 127A,
godz. 15.30 – 17.00
9 listopada, Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta
16 listopada, Andrzej Matusiak, wiceprzewodniczący Rady Miasta
23 listopada, Ryszard Piechoczek,
wiceprzewodniczący Rady Miasta
7 grudnia, Damian Gałuszka, wiceprzewodniczący Rady Miasta

Harmonogram pracy Rady
Miasta
Wspólne posiedzenie wszystkich
komisji Rady Miasta - 20 listopada,
godz. 15.00, sala nr 129A, temat: bu-

nych debatowali radni Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego. Spotkanie z przedstawicielami
nagrodzonych z dziedziny kultury za 2016
rok oraz z LKS Żar Szeroka odbyła Komisja Kultury i Sportu. Członkowie Komisji
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
podczas posiedzenia wyjazdowego wizytowali Jastrzębski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji ZOW Ruptawa, a po powrocie zapoznali się z przygotowaniem miasta do akcji zima.

Komisja Edukacji i Polityki Społecz-

Komisja Gospodarki Komunalnej

nej - 22 listopada, godz. 14.30, sala

i Przestrzennej - 27 listopada, godz.

130A, tematy: budżet miasta na 2018

12.00, sala 130A, tematy: przygotowa-

rok, informacja o stanie realizacji za-

nie do akcji zima, budżet miasta na

dań oświatowych w roku szkolnym

2018 rok, sprawy bieżące.

2016/2017 (w tym analiza wyników

dżet miasta na 2018 rok.

z egzaminów).

Komisja Polityki Gospodarczej i Bez-

Komisja Kultury i Sportu - 23 listo-

robocia - 21 listopada, godz. 14.30,

Komisja Rewizyjna - 28 listopada,
godz. 11.00, sala nr 130A, budżet miasta.

pada, godz. 15.00, sala 130A, tematy:
budżet miasta na 2018 rok, sprawy

Komisja Skarbu - 28 listopada, godz.

2018 rok, współpraca z JSW.

bieżące.

14.30, sala nr 130A, tematy: budżet

Komisja Bezpieczeństwa Publiczne-

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Pety-

sala nr 110A, tematy: budżet miasta na

go i Samorządu Terytorialnego
- 21 listopada, godz. 12.00, sala 130A,
tematy: budżet miasta na 2018 rok,
sprawy bieżące.
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Podatki i opłaty lokalne były wiodącym
tematem obrad październikowych Komisji Rady Miasta. Oprócz tego Komisja
Rewizyjna zakończyła kontrolę nadzoru
miasta nad realizacją zadań Towarzystwa
Budownictwa Społecznego „Daszek”.
Członkowie Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia odwiedzili Miejski Ośrodek Kultury - kino Centrum.
W gestii ich zainteresowania – podobnie
jak Komisji Skarbu - znalazły się także
realizowane przez miasto projekty strategiczne. O pracach społecznie-użytecz-

miasta na 2018 rok, dochody i zadłużenie miasta, sprawy bieżące.

cji - 23 listopada, godz. 14.30, sala nr
110A, tematy: budżet miasta na 2018

Sesja Rady Miasta - 30 listopada,

rok, sprawy bieżące.

godz. 13.00, sala nr 129A, temat: sprawy bieżące.
Jastrząb I listopad 2017

SAMORZĄD

RADA PRZYJĘŁA NOWE STAWKI
PODATKÓW I OPŁAT
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Rada Miasta podjęła podczas październikowej sesji uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych. Jedynie o 0,01%
wzrosną w przyszłym roku podatki od
nieruchomości i stawki te będą niższe
od stawek maksymalnych ogłoszonych
przez ministra finansów. Szacuje się, że
z tytułu zwiększonych stawek podatków
do budżetu miasta wpłynie 220 tys. zł.
więcej. W ramach działań proekologicz-

nych zwolnione od podatku od środków
transportowych będą pojazdy z napędem
elektrycznym, tj. samochody ciężarowe o
dopuszczalnej masie całkowitej poniżej
12 ton, ciągniki siodłowe lub balastowe
przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów poniżej
12 ton oraz autobusy. Na niezmienionym
poziomie pozostaną natomiast stawki

PROJEKTY STRATEGICZNE
Południowa obwodnica miasta (ul. Wyzwolenia)
Zadanie wymagać będzie uzyskania decyzji zezwalającej na
realizację inwestycji drogowej oraz wykupu gruntów na poszerzenie i korektę przebiegu drogi. Kosztorys inwestorski
wynosi 24,2 mln zł. Jeśli pojawią się możliwości aplikowania w zakresie inwestycji drogowych w ramach programów
unijnych, projekt zostanie przygotowany do ubiegania się
o dofinansowanie.
Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego
Dokumentacja na zagospodarowanie terenu uzyskała
pozwolenie na budowę. W związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania w ramach programu transgranicznego,
miasto realizuje pierwszy etap projektu. 29 września złożono
wniosek o dofinansowanie drugiego etapu pod nazwą „Historia
Węglem Pisana Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów”, który dotyczy utworzenia Carbonparku. Tematem przewodnim Carbonparku będzie historia węgla, górnictwa i ich wpływ na życie ludzi.
Jar Południowy
Toczy się postępowanie o zwrot części Jaru Południowego, które
prowadzi Prezydent Miasta Tychy.
www.jastrzebie.pl

podatku od środków transportowych.
Pozwoli to miastu na uzyskanie dochodu
z tego tytułu na poziomie 1 mln zł. Warto zaznaczyć, że zaproponowane na 2018
rok stawki nie są stawkami maksymalnymi.
Oprócz tego radni przegłosowali kilkanaście uchwał przedłożonych pod obrady
sesji oraz wysłuchali informacji na temat
strategicznych dla miasta projektów.

Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej w rejonie
ulic Sybiraków i Północnej
Miasto w tym obszarze jest właścicielem dwóch działek gruntowych. Pozostałe nieruchomości są przynależne do pasów
otaczających drogi publiczne. Nieruchomości inwestycyjne,
z wyjątkiem dwóch, nie stanowią własności miasta.
Postindustrialne Dziedzictwo Pogranicza
5 października, podczas Wydarzenia Rocznego Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w obecności przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju RP i Ministerstwa Rozwoju RCZ oraz Instytucji Zarządzającej Programem podpisano umowę na dofinansowanie
projektu. Został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych w Łaźni Moszczenica.
Uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego
z Aglomeracją Śląską
Analiza wskazała możliwości odtworzenia linii kolejowej, jednak tylko w przypadku zaangażowania władz centralnych lub
wojewódzkich. Jeśli pojawią się możliwości uzyskania dofinansowania, to miasto będzie podejmowało kroki w celu realizacji
zadania z pomocą środków krajowych, europejskich lub innych.
Przewidywana wartość inwestycji to 76 mln zł.
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MŁODZI RADNI JUŻ PRACUJĄ
Tekst i fotografia: Patrycja Matacz

Kolejną kadencję rozpoczęła Młodzieżowa Rada Miasta w naszym mieście. Na
pierwszym posiedzeniu, które odbyło
się 19 października, młodzi radni zadecydowali o wyborze prezydium. Przedstawiciele jastrzębskiej młodzieży uznali,
że przewodniczącym zostanie Kacper
Kunysz z ZS nr 6. Młodzi ludzie po zakończeniu pierwszej sesji ruszyli pod
kierownictwem Pawła Świderskiego, doradcy prezydenta miasta, na zwiedzanie
magistratu, który po części będzie teraz
również ich miejscem pracy.
W skład Młodzieżowej Rady Miasta na
najbliższe dwa lata wchodzą: Łukasz
Czarnecki – Zespół Szkół Nr 1, Kajetan
Woźnica – Zespół Szkół Nr 1, Adrianna
Piątkowska – Zespół Szkół Nr 2, Stanisław Korol – Zespół Szkół Nr 2, Agata
Piotrowska – Zespół Szkół Nr 3, Natalia
Ulbrych – Zespół Szkół Nr 3, Mariusz

Wala – Zespół Szkół Nr 5, Michał Zachariasz – Zespół Szkół Nr 5, Kacper Kunysz – Zespół Szkół Nr 6, Maciej Piekarski – Zespół Szkół Nr 6, Natalia Pelczar
– Zespół Szkół Zawodowych, Konrad
Barchański – Zespół Szkół Zawodowych,
Krzysztof Reschke – Zespół Szkół Handlowych, Mariola Tołysz – Zespół Szkół

Mistrzostwa Sportowego, Natalia Mikulin – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Oliwia Kutyła – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Wiktoria Katus
– Szkoła Podstawowa Nr 13, Kamila Piżgała – Szkoła Podstawowa Nr 15 Roksana
Jacek – Szkoła Podstawowa Nr 18, Wojciech Zając – Szkoła Podstawowa Nr 20.

POWSTAŁO KOLEJNE MIESZKANIE
CHRONIONE
Tekst i fotografie: Katarzyna Wołczańska

Na pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych czeka mieszkanie chronione
przygotowane przez miasto. 26 października mieszkanie na
os. 1000-lecia oficjalnie oddano do użytku.
- Mieszkanie ma służyć osobom w wieku od 18 do 25 lat, które tutaj zyskają możliwość usamodzielnienia się i wejścia w niezależne
i aktywne życie – mówi Anna Hetman, prezydent miasta.
Jest to mieszkanie dwupokojowe, w pełni wyposażone w
sprzęt gospodarstwa domowego, łóżka i akcesoria codziennego
użytku. Przeznaczone jest ono dla czterech osób.
6

- Taką formę mieszkań posiadamy też przy ul. Żeromskiego
i przy ul. Kościuszki. Zauważamy, że teraz ponownie mamy sporo
młodych ludzi, którzy wychodzą z placówek i rodzin zastępczych
i muszą oczekiwać na lokale gminne. W mieszkaniu chronionym
będą mogły poznać i nauczyć się samodzielności – wyjaśnia Teresa Jachimowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przypomnijmy, że na osiedlu 1000-lecia funkcjonują już
dwa mieszkania chronione o powierzchni 50m² dla osób, które
zgłaszają się do Punktu Interwencji Kryzysowej.
Jastrząb I listopad 2017
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BĘDĄ NOWE MIESZKANIA W ZDROJU
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski, wizualizacja: Autorska Pracownia Architektury ARC - HIT

Miasto Jastrzębie-Zdrój po 10 latach znów wybuduje mieszkania. 27 lokali wraz
z przynależnymi do nich miejscami postojowymi w garażu podziemnym,
droga dojazdowa, teren rekreacyjny i zieleń powstaną przy ul. Witczaka.
kań dwupoziomowych. Wszystkie mieszkania projektowane są
z balkonami lub tarasami i przynależnymi komórkami lokatorskimi – tłumaczy Ernest Famulski, prezes JTBS „Daszek”.
Mieszkania projektowane były z myślą o rodzinach z dziećmi.
Będą miały powierzchnię od 50 do 80 m².

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek”
Sp. z o.o. zrealizuje inwestycję z pomocą preferencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4,6 mln
zł.
- Decyzja o przyznaniu kredytu zapadła 11 października.
Umożliwia ona ogłoszenie procedury przetargowej, a po wyłonieniu wykonawcy przystąpienie do prac w terenie – wyjaśnia prezydent Anna Hetman.
W związku z preferencjami dotyczącymi rodzin z dziećmi,
wynikającymi z programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego, budynek nie przewiduje kawalerek, a projektowane mieszkania są duże. - Będą one miały powierzchnię od 50
do 80 m², od dwóch do czterech pokoi, w tym dziewięć mieszwww.jastrzebie.pl

Prace powinny ruszyć już w listopadzie. Przewidywana partycypacja najemców w kosztach budowy nie przekroczy 30%
wartości mieszkania. Czynsz ma wynosić około 12,30 zł za m².
Zawarcie umowy najmu mieszkania należącego do JTBS „Daszek” uzależnione jest od ich podaży. Żeby otrzymać mieszkanie, najemca musi spełnić trzy warunki: złożyć wniosek (dostępny na stronie www.tbsdaszek.pl lub w siedzibie spółki), nie
posiadać innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy i nie
przekraczać dochodów określonych w ustawie.
- Przy podpisaniu umowy najmu lokator wpłaca kaucję
w wysokości 12-miesięcznego czynszu, która jest zwracana po
zakończeniu najmu. Oprócz kaucji trzeba wpłacić partycypację
w kosztach budowy, która również jest zwracana po zakończeniu
najmu – mówi prezes.
Lista osób oczekujących na mieszkanie prowadzona jest
przez JTBS „Daszek” w formie papierowej z narastającymi numerami i datami złożenia, co gwarantuje przejrzystość trybu
przydzielania lokali.
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INWESTYCJE W MIEŚCIE
ULICA MAZOWIECKA JUŻ PRZEJEZDNA

REMONTY ULIC I CHODNIKÓW

Kierowcy mogą już jeździć ulicą Mazowiecką. Roboty drogowe zostały zakończone. Ich zakres obejmował wymianę krawężników, konstrukcję podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną na długości
950 mb. Koszt prac wyniósł 2 mln 180 tys. zł. Jednak
nie tylko nową nawierzchnię, ale także oświetlenie
i chodnik wraz ze ścieżką rowerową zyska ulica Mazowiecka. Obecnie robotnicy wykonują te prace,
a pochłoną one prawie 650 tys. zł.

Prowadzone przy ulicach: Kaszubskiej, Pomorskiej
i Karola Miarki prace remontowe zostały zakończone. Remont przeszła odnoga ulicy Pomorskiej na
długości 100 mb, gdzie koszt prac wyniósł ponad 80
tys. zł. Przy ul. Kaszubskiej został wyremontowany
chodnik na długości 116,5 mb za 48 904,87 zł, podobnie jak przy ulicy Karola Miarki, gdzie na roboty
wydano 47 560,04 zł.

NOWE ZATOKI AUTOBUSOWE

Przy ul. Podhalańskiej drogowcy budują zatoki autobusowe. Będą one wykonane z kostki brukowej
i obramowane krawężnikiem granitowym. Prace
obejmują również wykonanie podbudowy betonowej, chodnika i ścieżki rowerowej, a także przebudowę oświetlenia ulicznego. Koszt robót wynosi ponad 650 tys. zł.
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BUDYNEK PRZY UL. SZKOLNEJ 5
W PRZEBUDOWIE

Celem inwestycji jest adaptacja obiektu dla potrzeb
szkolnictwa specjalnego. Zakres remontu obejmuje
branżę architektoniczną i konstrukcyjno-budowlaną, instalacyjną oraz elektryczną. Prace mają potrwać do końca stycznia 2018. Oprócz przebudowy
samego budynku, zostanie też zagospodarowany
teren wokół niego. Powstaną parkingi, chodniki,
droga wewnętrzna i dojścia do boiska. Koszt robót
to niecałe 9,8 mln zł.
Jastrząb I listopad 2017
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OWN SIĘ ZMIENIA

Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego znów będzie miejscem tętniącym życiem. Trwają prace związane z odnowieniem i przywróceniem świetności Ośrodka, które
prowadzi wyłonione w drodze przetargu konsorcjum,
na czele z jastrzębską Firmą Antończyk s.j. Pierwszy etap
robót obejmie przebudowę amfiteatru, budowę tężni

i wodnego palcu zabaw oraz urządzenie terenu zieleni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, latem przyszłego roku mieszkańcy będą mogli wypoczywać przy
ul. Cieszyńskiej na łonie natury, bo OWN znów będzie
atrakcyjnym terenem rekreacyjnym. Inwestycja pochłonie ponad 6,8 mln zł.

ROWERY MIEJSKIE – ZIMOWA PRZERWA

TRWA REMONT UL. ZDROJOWEJ

Ponad 2300 tysiące wypożyczeń zanotowano w systemie Polskiego Roweru Jastrzębie. Aktywne konta posiada 898 osób – 449 kobiet i 449 mężczyzn. Od listopada trwać będzie przerwa techniczna, podczas której
rowery miejskie nie będą dostępne dla użytkowników.
Osoby, które nie zdążyły wykorzystać funduszy zgromadzonych na swoim koncie w serwisie Polski Rower
Jastrzębie, nie muszą jednak obawiać się straty pieniędzy. Zostaną one przeniesione na przyszły sezon.

Starą nawierzchnię jezdni sfrezowano, a na jej miejscu
ułożona zostanie nowa asfaltobetonowa. Przeprowadzony będzie też remont chodnika. W tym czasie ulica
będzie etapami wyłączana z ruchu samochodowego,
z wyjątkiem przejazdu autobusów. Objazd poprowadzono ulicami: Pszczyńską, Grodzką, Północną, Sybiraków, al. Piłsudskiego i 11 Listopada. Prace pochłoną
prawie 1,4 mln zł, z czego ponad 300 tys. zł dofinansowania nasze miasto pozyskało z budżetu państwa.

www.jastrzebie.pl
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EKOLOGIA

PRZY JSW MOŻNA NAŁADOWAĆ
SAMOCHÓD
Tekst oprac.: Katarzyna Wołczańska

Posiadacze samochodów elektrycznych mogą za darmo naładować swoje samochody przy siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przed siedzibą Spółki zainstalowano stację do szybkiego
ładowania. Z ładowarki skorzystały już pierwsze osoby.
- To bardzo wygodne, podłączam samochód do stacji ładowania i idę na rozmowy biznesowe. Po powrocie odpinam wtyczkę
i wracam samochodem do swojej firmy - mówi Jarosław Jarzyna,
jeden ze śląskich biznesmenów, który przyjechał do Jastrzębskiej Spółki Węglowej w interesach.
Do tej pory w aglomeracji śląskiej działało pięć stacji ładowania. Zlokalizowane są w: Galerii Katowickiej, na stacji paliw
Orlen 3 Stawy (ul. Murckowska) w Katowicach, na Lotnisku
Pyrzowice, a także w Ikea Katowice, przy salonie Nissana w Sosnowcu. Teraz doszła kolejna stacja przy siedzibie Jastrzębskiej
Spółki Węglowej w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 4.

Wszystkie ładowarki są dostępne za darmo.
- Na całym świecie, również w Polsce, widać rosnące zainteresowanie pojazdami elektrycznymi. Nowa stacja ładowania zainstalowana przez JSW to kolejny krok w stronę popularyzacji pojazdów elektrycznych i zwrócenia uwagi na proekologiczny aspekt
transportu - powiedział Daniel Ozon, p.o. prezesa Jastrzębskiej
Spółki Węglowej.
Spółka w czerwcu zakupiła dwa samochody elektryczne, którymi pracownicy przemieszczają się pomiędzy kopalniami oraz
urzędami. Auta są tanie w utrzymaniu. Przejazd kosztuje kilka
razy mniej niż tradycyjnym samochodem z silnikiem spalinowym – około 5 gr za kilometr, czyli 5 zł za 100 km. JSW jest
pierwszą firmą górniczą, która zaangażowała się w propagowanie ekologicznego transportu.

Miasto wprowadziło zwolnienia

W naszym mieście obowiązuje zerowa stawka opłaty za parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową
pojazdu napędzanego hybrydowo lub elektrycznie. Opłata za wydanie takiej karty, która jest ważna przez rok
od dnia jej wystawienia, wynosi 20 zł.

EKOLOGICZNE #MOJEJASTRZEBIE.
MIASTO UDZIELA DOTACJI

EKOLOGICZNE #MOJEJASTRZEBIE.
EKO-PATROLE DBAJĄ O ŚRODOWISKO

Nasze miasto dofinansowuje proekologiczne in-

Na ulicach naszego miasta można spotkać eko-

westycje, udzielając dotacji do wymiany kotłów

-Patrol. To wyspecjalizowani strażnicy miejscy,

c.o. oraz do odnawialnych źródeł energii. Łącznie

którzy nie tylko kontrolują posesje, ale również

na ochronę powietrza w 2016 roku wydano 857

edukują mieszkańców, co robić, by nie szkodzić

826,73 zł, natomiast w budżecie 2017 roku na ten

środowisku. W październiku eko-Patrol przepro-

cel zabezpieczono 998 tys. zł. Miasto uczestniczy

wadził kontrole na terenie 41 nieruchomości. Na

też wspólnie z innymi samorządami Subregionu

terenie 14 ujawniono przypadki spalania odpa-

Zachodniego w programie edukacyjnym „Gmina

dów zabronionych.

z dobrą energią”.
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EKOLOGICZNE #MOJEJASTRZEBIE.
SPRAWDŹ CZYM ODDYCHAMY
Tekst oprac.: Katarzyna Wołczańska

W naszym mieście została uruchomiona sieć sensorów składająca się z 20 detektorów do
pomiaru: stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz temperatury i wilgotności powietrza. Wykonywane pomiary pozwolą na rzeczywistą ocenę stanu jakości powietrza w poszczególnych
częściach Jastrzębia-Zdroju.
Wyniki pomiarów dostępne są na okres. Dotychczasowe wyniki badań stane, oprócz działań zarządczych,
platformie internetowej https://at- wskazują, że od 1 do 19 paździer- do działań edukacyjno-poznawmopolis.pl/luma/jastrzebie-zdroj/ nika przekroczenia normy śred- czych mieszkańców miasta. Zgodnie
public/, gdzie stan jakości powietrza niej dobowej (50 mikrogarmów z Rozporządzeniem Ministra Śrojest zwizualizowany za pomocą ko- w m3 ) pyłu PM10 zaobserwowano dowiska z 13 września 2012 r.
w sprawie dokonywania
lorowych uśmiechniętych
ocen poziomów substanlub smutnych „minek”. KliUśmiechnięte lub smutne „minki” informują
cji w powietrzu, jedyną
kając na „minkę” uzyskuo stanie jakości powietrza w Jastrzębiu-Zdroju
jemy informację o zakresie
podstawą do określania
stanów
informowania
stężeń w danej godzinie
oraz otrzymujemy komui alarmowania o jakości
nikat o warunkach atmosferycznych w 10 punktach pomiarowych: przy powietrza są badania prowadzone
w danym miejscu. Aplikacja zawie- ul.: Gajowej – 2 doby, Fredry – 1 doba, w ramach Państwowego Monitoringu
ra również komunikaty pozwalające Gagarina – 1 doba, Pszczyńskiej – Środowiska.
podjąć decyzję czy warto wybrać się 5 dób, Boża Góra Prawa – 1 doba,
na spacer, czy może lepiej pozostać ul. Staszica – 1 doba, 1 Maja – 1 doba, Wyniki pomiarów oraz komunikaty są dow domu. Możemy również obej- Komuny Paryskiej – 2 doby, Klubowej stępne na stronie internetowej: http://spjp.
rzeć zestawienie danych w formie – 1 doba, Cieszyńskiej (przy Domu katowice.wios.gov.pl/index.php.
tabel i wykresów, uwzględniając Sołeckim) – 1 doba. Uzyskane wyniki
m.in. raportowanie za wybrany są poglądowe i mogą zostać wykorzywww.jastrzebie.pl
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TEN PROJEKT MA POTENCJAŁ
Tekst i fotografie: Marzena Kuta

Blisko 600 osób skorzystało z oferty jaką w ramach projektu „V polsko-czeskie spotkania
branżowe” zaproponowały partnerskie miasta: Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów.
Piąta edycja przedsięwzięcia dobiegła właśnie końca i cieszyła się dużym zainteresowaniem
zarówno ze strony podmiotów funkcjonujących w miastach, jak i przedstawicieli instytucji
centralnych w Warszawie i w Pradze.
Realizowany od 2011 roku projekt - którego głównym zamierzeniem jest aktywizacja lokalnych środowisk w zakresie realizacji
wspólnych, transgranicznych aktywności – osiągnął założony cel.
Zdecydowanie wzrosła liczba i jakość zrealizowanych projektów
w partnerstwie tych trzech miast. Nawiązały się nowe i odświeżyły wcześniejsze transgraniczne partnerstwa pomiędzy insty-

tucjami i organizacjami. Zaplanowane przez zespół projektowy
cykliczne działania, kierowane corocznie do tej samej grupy
odbiorców, pozwoliły na zachowanie ciągłości projektu oraz
utrzymanie zainteresowania i chęci współpracy – co dzisiaj obserwujemy.

Tegoroczna edycja projektu, była kolejnym krokiem do wzmocnienia istniejącej współpracy miast.
W ramach projektu zrealizowano:
utworzono 6 polsko-czeskich grup branżowych; powołano liderów tych grup, po jednym
z każdej strony granicy.
Konferencję
inaugurującą
projekt

Spotkania
grup
branżowych

Konferencję
tematyczną
w Ambasadzie
RP w Pradze

Konferencję
tematyczną
w Ambasadzie
RCz w W-wie

Konferencję
podsumowującą
projekt

Kolejna edycja
w opracowaniu
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odbyły się po trzy spotkania każdej grupy – po jednym w każdym mieście, łącznie odbyło się
18 spotkań, co dało 54 godziny pracy w polsko-czeskich zespołach, w pl-cz warsztatach
wzięło udział łącznie 370 osób, reprezentujących blisko 90 instytucji i organizacji.
Efektem pracy grup są m.in.
a) zniesienie ograniczenia tonażowego na przejeździe granicznym Marklowice-Pertovice na
potrzeby organizacji przejazdów np. autokarów
szkolnych, zorganizowanych grup.
b) przygotowanie kolejnych projektów współpracy, trzy z nich już otrzymały dofinansowanie
i są obecnie realizowane:
• projekt „Łączność ponad granicami” z zakresu bezpieczeństwa publicznego pomiędzy
strażami miejskimi z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny,
gdzie jastrzębska jednostka doposażona zostanie w nowy system komunikacji radiowej.
• projekt straży pożarnych z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny, Zebrzydowic i Petrowic „Razem
przeciw powodzi” w ramach którego jastrzębska
PSP nabędzie przeciwpowodziowy zestaw kontenerowy o wartości blisko 1,4 mln zł, a miasto

łódź płaskodenną, motopompę pływającą i inny
osprzęt przeciwpowodziowy.
• projekt „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów” kierowany do mieszkańców, w ramach
którego ogłoszony został konkurs fotograficzny,
zorganizowane zostaną warsztaty fotograficzne
i wystawa objazdowa, wydany zostanie wspólny
kalendarz na 2018 r. uwzględniający daty ważniejszych wydarzeń miejskich.
c) dofinansowanie i zrealizowanie projektu
„Pilotażowy program współpracy Młodzieżowych Rad Miasta Karwiny i Jastrzębia-Zdroju“
w ramach którego współpracę nawiązała jastrzębska i karwińska młodzież, aktywnie włączająca się w życie miast. W ramach projektu
młodzież wypracowała i uruchomiła plenerową
grę miejską Action Bound.

pn. „Potencjał turystyczny regionów poprzemysłowych szansą zmiany wizerunku i charakteru pogranicza na przykładzie współpracy trzech największych miast Euroregionu
Śląsk Cieszyński – Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów” połączoną z promocją miast
i dziedzictwa kulturowego polsko-czeskiego pogranicza. W organizację konferencji włączyły się: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Europejska Federacja Cyklistów oraz Europejskie Stowarzyszenie Greenways, Moravian Silesian Tourism, Śląska Organizacja Turystyczna, których przedstawiciele wsparli
swymi wystąpieniami program konferencji oraz Euroregion Śląsk Cieszyński - współorganizator wydarzenia.
pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych w miastach Jastrzębie-Zdrój – Karwina
– Hawierzów ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizowanych obszarów poprzemysłowych” połączoną z promocją miast oraz dziedzictwa kulturowego polsko-czeskiego
pogranicza. W organizację konferencji włączyły się: Polska Organizacja Turystyczna, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Regionální a inženýrská kancelář Karviná,
Dolní oblast Vitkovice, których przedstawiciele wsparli swymi wystąpieniami program
konferencji oraz Euroregion Śląsk Cieszyński - współorganizator wydarzenia.
aktywność nakierowana na prezentację prac grup branżowych, sprawozdanie liderów,
prezentację projektów zrealizowanych i obecnie realizowanych przez środowiska trzech
miast – będących konsekwencją realizowanego projektu. Informacja zwrotna dla miast
– od uczestników projektu – dotycząca zapotrzebowania na wsparcie merytoryczne związane z planowanymi aktywnościami transgranicznymi.
duże zainteresowanie projektem, jego efekty widoczne w miastach (zarówno w infrastruktrze, ale przede wszystkim w sferze społecznej) w ilości i jakości transgranicznych
aktywności miejskich instytucji i organizacji pokazuje, że ten projekt ma potencjał i należy
zachować jego cykliczny charakter.
Jastrząb I listopad 2017
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Na przestrzeni ostatnich lat TRZYKROTNIE WZROSŁA
ILOŚĆ REALIZOWANYCH PROJEKTÓW w partnerstwie
miast Jastrzębie-Zdrój – Karwina – Hawierzów oraz w partnerstwie podmiotów z tych miast. Realizacja małych partnerskich
projektów, a przede wszystkim kolejnych edycji polsko-czeskich
spotkań branżowych, pozwoliła wypracować miastom taką for-

mułę partnerstwa transgranicznego, że coraz częściej i ambitniej
wspólnie sięgają po wsparcie na duże projekty infrastrukturalne.
Z funduszy wspierających współpracę transgraniczną,
w okresie wdrażania kolejnych edycji projektu polsko-czeskich
spotkań branżowych, dofinansowanie otrzymało 75 małych
projektów i 6 dużych projektów inwestycyjnych.

modernizacja placu zabaw
dla dzieci w wieku szkolnym
w Parku Zdrojowym
modernizacja
ul. Komuny Paryskiej

rewitalizacja parku przy
ul. Żeromskiego (teren za Dąbrówką)

modernizacja placu zabaw dla dzieci
w wieku przedszkolnych w Parku
Zdrojowym

rewitalizacja głównej promenady
w Parku Zdrojowym wraz ze ścieżkami
spacerowymi, schodami, oświetleniem
i małą infrastrukturą

złożono wniosek o dofinansowanie
drugiego etapu budowy ścieżek
rowerowych – rozbudowa
transgranicznej pętli, obejmująca
ok. 9 km ścieżek na terenie miasta
ogłoszono przetarg na wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych na
przebudowę Łaźni Moszczenica, na
obiekt o charakterze edukacyjnowystawienniczym, podkreślający
górniczą historię miasta
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trwa realizacja projektu
„Zintensyfikowanie współpracy straży
miejskich w Karwinie i JastrzębiuZdroju” w ramach którego jastrzębska
Straż Miejska wdrożyła system
znakowania rowerów metodą DNA

Projekt POLSKO-CZESKICH SPOTKAŃ BRANŻOWYCH
jest rozpoznawalną marką na polsko-czeskim pograniczu.
Jego piąta edycja była kolejnym poważnym krokiem na drodze
partnerskiej, dobrosąsiedzkiej współpracy Jastrzębia-Zdroju
z czeską Karwiną i Hawierzowem. Wszystkie transgraniczne
działania miasta, na każdym ich etapie: przygotowywanie,
wdrażanie, rozliczanie, realizowane są w ścisłej współpracy
z Euroregionem Śląsk Cieszyński.

rozstrzygany jest przetarg na
wykonawcę ścieżki rowerowej, pętla
Jastrzębie-Zdrój – Zebrzydowice –
Karwina – Petrowice – Godów –
Jastrzębie-Zdrój
złożono wniosek
o dofinansowanie drugiego etapu
modernizacji terenu byłego Ośrodka
Wypoczynku Niedzielnego, w ramach
którego planuje się utworzenie
pierwszego w okolicy Carbonparku
wraz z wirtualną tematyczną
o
warstwą 3D – 360

W okresie wdrażania projektu POLSKO-CZESKIE SPOTKANIA BRANŻOWE w Jastrzębiu-Zdroju zrealizowa-

no i są realizowane projekty współpracy polsko-czeskiej
na ogólną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości
19.030.995,33 PLN, a na kolejne 15.184.048,19 PLN
dofinansowania złożono projekty.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów
Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński
www.jastrzebie.pl
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AKTUALNOŚCI

TU ZNAJDZIESZ POMOC
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
Tekst: Patrycja Matacz, fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik

Wychowanie dziecka to trudne zadanie. Nierzadko rodzice borykają się z problemami, zarówno natury wychowawczej, jak i pedagogicznej. Kłopoty te najczęściej wynikają z braku
odpowiedniej wiedzy, jak również z powodu niedostatecznego wsparcia z zewnątrz. Dlatego
też w Jastrzębiu-Zdroju już od czterech dekad z powodzeniem działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która doświadczenie w świadczeniu pomocy ma już naprawdę duże.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jastrzębiu-Zdroju
udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udziela również rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży,
a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
– takie zadania wynikają z rozporządzenia dotyczącego tego
typu placówek. Jednak to tylko słowa, które nie oddają w pełni
tego, co każdego dnia dzieje się przy ulicy Wrocławskiej, gdzie
swoją siedzibę ma PPP.
O tym, jak przydatna dla jastrzębian jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna świadczą dane liczbowe. A te są
imponujące. - Średnia liczba dzieci i młodzieży indywidualnie,
corocznie przyjmowanych w poradni wynosi około 1700 osób.
Celem wizyty jest najDysleksja, dysortografia czy dyskal- częściej przeprowadzenie
diagnozy psychologicznej
kulia są coraz częstszymi zaburzei pedagogicznej. Około
niami i wymagają zdiagnozowania
3500 uczniów objętych
jest każdego roku innymi formami pomocy w postaci zajęć warsztatowych, psychoedukacyjnych i innych prowadzonych na terenie
szkół oraz przedszkoli – opowiada Remigiusz Skubis, dyrektor
placówki.
Dysleksja, dysortografia czy dyskalkulia to coraz popularniejsze zjawiska wśród dzisiejszej młodzieży. Jednak, aby móc
stwierdzić, czy dany uczeń faktycznie ma problem z ortografią,
pisaniem czy matematyką, potrzebne jest specjalne orzeczenie.
I to również rola placówki przy ulicy Wrocławskiej. Zespół
orzekający działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej corocznie rozpatruje około 400 przypadków w celu wydania
stosownych orzeczeń. Wykwalifikowani pracownicy to podstawa w przypadku takiej placówki. Jednak nie da się ukryć, że
potrzebne jest również odpowiednie podejście do człowieka,
zarówno młodszego jak i starszego. Rolą pedagogów, psychologów jest rozwiązanie problemu, który czasami może mieć podłoże znacznie głębiej, niż wydaje się to na pierwszy rzut oka.
Wspólne sesje terapeutyczne to jedna z takich propozycji.
W tym roku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna obchodzi 40-lecie swojej działalności. Obecnie w poradni pracuje 18 pracowników pedagogicznych, w tym 11 psychologów,
5 pedagogów, 2 logopedów oraz lekarz konsultant. Placówka
obejmuje opieką dzieci i młodzieży z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój. I naprawdę są oni doświadczeni w kwestii niesienia pomocy.
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PRZERWIJ KRZYK CISZY
Jeśli ktoś w Twoim otoczeniu doświadczył lub doświadcza
przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, stracił bliską
osobę, miał wypadek, nie radzi sobie z uczuciami, ma problemy finansowe lub rodzinne, jest uzależniony, chory, nie widzi sensu życia, podlega mobbingowi w pracy i przez to jest
bezradny wobec różnych przeciwności życiowych, często jest
to NORMALNA REAKCJA NA WYDARZENIA PRZEKRACZAJĄCE
ZWYKŁE DOŚWIADCZENIA CZŁOWIEKA.

Jeśli ta osoba ma myśli samobójcze oznacza to, że nie ma
siły samodzielnie poradzić sobie z problemami, potrzebuje
kogoś zaufanego, kto będzie po jego stronie, jego psychika
domaga się zmian na lepsze − takie zmiany może zacząć wybierając się do specjalistów (psychologów, psychiatrów).

Gdzie szukać pomocy?
Punkt Interwencji Kryzysowej
w Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Opolska 9
tel. 32 43 49 628, 32 43 49 627
NSZOZ Neuromed
ul. Dębowa 20
tel. 32 476 73 55

NZOP-P Variusmed
ul. Wrocławska 12
tel. 32 473 16 79

NWZOZ Salus
ul. Wrocławska 12a
tel. 32 47 18 739

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
(dzieci i młodzież)
ul. Wrocławska 12
tel. 32 47 17 878

Poradnia Zdrowia Psychicznego WSS nr 2
Al. Jana Pawła II 7
tel. 32 478 42 63

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, NA KTÓRE
MUSISZ ZWRÓCIĆ UWAGĘ WŚRÓD
OSÓB BLISKICH LUB ZNAJOMYCH:

wypowiedzi typu: „lepiej byłoby wam beze mnie”,
„lepiej byłoby ze sobą skończyć”,
nieoczekiwane odwiedziny przez kogoś kogo
znasz i odczucie jakby ta osoba żegnała się z Tobą,
„filozoficzne” rozważania o śmierci,
gdy ktoś mówi o swoich snach, gdzie występuje
tematyka śmierci, egzekucji, pogrzebu,
rozważania o możliwości połączenia
się z ukochanymi zmarłymi,
nagłe izolowanie się od otoczenia,
pisanie testamentu i / lub listu pożegnalnego,
gromadzenie leków, ostrych narzędzi czy sznura,
przeglądanie stron internetowych dotyczących
samobójstw, czytanie takich blogów czy udzielania
się na nich.

CO ZWIĘKSZA RYZYKO
TARGNIĘCIA SIĘ
NA WŁASNE ŻYCIE:

zaburzenia psychiczne, depresja,
choroba afektywna dwubiegunowa,
uzależnienia (alkohol, narkotyki, dopalacze),
żałoba, osierocenie, problemy małżeńskie,
frustracje związane z pracą lub szkołą, bezrobocie,
zadłużenie, konflikt z rodzicami lub dziećmi,
problemy mieszkaniowe, długi, problemy prawne,
izolacja społeczna, osamotnienie,
bycie ofiarą przemocy, nadużycia, u młodych osób
zawód miłosny, niemożność sprostania
wymaganiom rodziców, niechciana ciąża,
ciężkie choroby
objawy organicznych chorób mózgu
(np. majaczenie, otępienie),
tragiczne wydarzenia życiowe
np. stanie się ofiarą wypadku, kradzieży,
gwałtu, przemocy, zbrodni
próby i zapowiedzi samobójcze w rozmowach,
samobójstwa wśród rodziców i krewnych
lub innych osób ważnych.

„Samobójstwo nie jest kwestią wyboru, następuje, gdy cierpienie przekracza siły do walki z nim.”

zapisz w kalendarzu
ska 1a* - impreza finałowa projektu "Figle
z literaturą"

15.11, ŚRODA

www.biblioteka.jastrzebie.pl

03.11, PIĄTEK

9.00 Podróż do Szwecji z Barbarą Gawryluk – spotkanie autorskie dla uczniów
klas IV-VI szkoły podstawowej, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a*

06.11, PONIEDZIAŁEK

14.00 Kreatywni – zajęcia artystyczne dla dorosłych, Filia nr 2 Masnówka,
ul. Witczaka 3a

07.11, WTOREK

9.45 Teatr Uniwersytetu Trzeciego
Wieku dla dzieci "Księżniczka na ziarnku grochu", Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
18.00 Surfujący Senior – warsztaty
komputerowe Prezentacja w powerpoincie, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska
1a

09.11, CZWARTEK

9.30 Dzień Baśniowy „Kaczka dziwaczka”, Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
16.30 Moja Pippi – warsztaty rękodzielnicze szycia lalek. Liczba miejsc
ograniczona, Biblioteka Główna, ul.
Wielkopolska 1a*, tel. 32 471 67 68 w. 38
18.00 www.masnowka.pl – zajęcia
komputerowe dla dorosłych (na zapisy),
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a, tel.
32 476 13 61

14.11, WTOREK

17.00 Poczytaj Lindgren – w programie: przedstawienie teatralne „Bajkowe
spotkanie z Pippi”, perfmormatywne czytanie fragmentów książki „Lotta
z ulicy Awanturników”, pokazy kuglarskie, Biblioteka Główna, ul. Wielkopol* PROJEKT „FIGLE Z LITERATURĄ”
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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11.30 Lektura nie bzdura: Ballady i romanse – warsztaty literackie dla młodzieży, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska
1a
17.00 Od wiersza do poezji – spotkanie z Maciejem Szczawińskim – wybór
tekstów do audycji w programie Radia Katowice „Poczta poetycka Macieja
Szczawińskiego”

16.11, CZWARTEK

18.00 Zakątki świata oczami obieżyświata: Ukraina – spotkanie z Marcinem
Chałupką w Kawiarence „Pod Sową”, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

17.11, PIĄTEK

11.30 Wampiry, wilkołaki, straszydła
– wykład dla młodzieży na temat literatury grozy, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

18.11, SOBOTA

11.30 Warsztaty fotograficzne w plenerze w ramach projektu Transgraniczne
Zaczytanie / Čtení Boří Hranice, Regionální knihovna Karviná – Regionalna Biblioteka w Karwinie**

20.11, PONIEDZIAŁEK

11.30 Zmiany klimatu a migracje –
warsztaty dla młodzieży w ramach TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
14.00 Kreatywni – zajęcia artystyczne dla dorosłych, Filia nr 2 Masnówka,
ul. Witczaka 3a

21.11, WTOREK

10.00 DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI w Bibliotece. Pocztówka literacka – warsztaty,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
11.30 Tożsamość kulturowa – warsztaty dla młodzieży w ramach TYGODNIA
EDUKACJI GLOBALNEJ, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
17.00 Filozofia dla każdego Filozofia

praktyczna czyli słów kilka o etyce. Kontynuacja, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

22.11, ŚRODA

10.00 DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI w Bibliotece. Marzycielska Poczta – maraton
pisania listów do chorych dzieci, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
10.00 Problematyka wody – wykład
dla młodzieży w ramach TYGODNIA
EDUKACJI GLOBALNEJ, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
11.30 Wieki średnie: od świtu do jesieni – warsztaty dla młodzieży Randez vous z filozofią, Biblioteka Główna,
ul. Wielkopolska 1a
16.30 Życzliwość na co dzień – spotkanie czytelniczek w ramach „Babińca”,
Filia nr 1, ul. Opolska 723

23.11, CZWARTEK

17.30 Reformacja - panel dyskusyjny,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

28.11, WTOREK

11.30 Spotkania z historią: życie codzienne w średniowiecznej Europie
– warsztaty dla młodzieży, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
18.00 Wróżenie z wnętrzności – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

30.11, WTOREK

18.00 Papierowe miasta: Kraków – literackie prezentacje przy filiżance kawy,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
18.00 www.masnowka.pl – zajęcia
komputerowe dla dorosłych (na zapisy),
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
18.00 Odkurzamy klasyków: Julian Tuwim – literackie prezentacje przy filiżance kawy, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
18.00 www.masnowka.pl – zajęcia
komputerowe dla dorosłych (na zapisy),
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a,
tel. 32 476 13 61

** PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAMU INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU ŚLĄSK
CIESZYŃSKI – TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO I BUDŻETU PAŃSTWA
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16.00 „Jesienne zagadki” turniej pytań
dla dzieci, świetlica „Iskierka”
17.00 „Pachnące świeczniki” zajęcia
rękodzielnicze, Klub 55+, klub „Metronom”
www.mok.jastrzebie.pl

06.11, PONIEDZIAŁEK

17.00 Klubowy konkurs modelarski –
rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród, Modelarnia, ul. Krakowska

07.11, WTOREK

16.00 „Parasolki rozłożone, nad głowami roztańczone” - zajęcia plastyczne,
świetlica „Astra”
16.00 „Sprawnościowe potyczki” zabawy integracyjne dla dzieci, świetlica
„Skarbnik”
16.30 „Kalambury na dzień ponury”
zajęcia logiczne, świetlica „Nastolatek”

08.11, ŚRODA

16.00 „Jesienne piękno” konkurs plastyczny

09.11, CZWARTEK

15.00 „Świetlicowe szarady” łamigłówki dla dzieci, świetlica „Promyk”
16.00 „Moja ulubiona postać z bajki”
zabawa edukacyjna, świetlica „Iskierka”
17.00 „Zdobądź punkty dla grupy” quizy, gry i zabawy zespołowe, Klub 55+,
klub „Metronom”

10.11, PIĄTEK

16.00 „Idzie jeż, mały zwierz” zajęcia
plastyczne dla dzieci, świetlica „Stryszek”

14.11, WTOREK

16.00 „Kasztaniaki – potworniaki” zajęcia plastyczne, świetlica „Astra”
16.00 „Skarpetkowy zawrót głowy”,
cykl edukacyjny „Kreatywny recycling”,
świetlica „Skarbnik”
16.30 „Turniej piłkarzyków stołowych”,
świetlica „Nastolatek”

15.11, ŚRODA

16.00 „Głowa pełna pomysłów” zajęcia
dla dzieci, świetlica „Kanon”
16.00 „Kartonowy design”, cykl edukacyjny „Kreatywny recycling”, świetlica
„Stryszek”

16.11, CZWARTEK

15.00 „Jeżyki z jesiennego lasu” zajęcia
plastyczne dla dzieci, świetlica „Promyk”
www.jastrzebie.pl

24.11, PIĄTEK

17.00 Konkurs kaligrafii dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych – rozstrzygnięcie i wręczenie nagród, klub „Kaktus”

21.11, WTOREK

16.00 „Mały jeżyk łakomczuszek, co
ma słabość do jabłuszek” zajęcia plastyczne, świetlica „Astra”
16.00 „Tajemnicze opowieści” rozgrywki w Dixit, świetlica „Skarbnik”
16.30 „Kreacje z odzysku”, cykl edukacyjny „Kreatywny recycling”, świetlica
„Nastolatek”

22.11, ŚRODA

16.00 „Dobrze się bawimy i nagrody
łowimy” zajęcia dla dzieci, świetlica „Kanon”
16.00 „W jesienny klimacie” zajęcia
plastyczne dla dzieci, świetlica „Stryszek”

23.11, CZWARTEK

15.00 „Liczbowe podchody” turniej
Rummikuba, świetlica „Promyk”
16.00 „Wyrolowani”, cykl edukacyjne
„Kreatywny recycling”, świetlica „Iskierka”
17.00 „Fantazyjne breloki” zajęcia manualne, Klub 55+, klub Metronom

28.11, WTOREK

16.00 „Oczka czarne, dwa węgielki –
nos z marchewki nie za wielki” zajęcia
plastyczne, świetlica „Skarbnik”
16.00 „Szklany blask”, cykl edukacyjny
„Kreatywny recycling”, świetlica „Astra”
16.30 „Bez zasad ani rusz” turniej gier
planszowych, świetlica „Nastolatek”

29.11, ŚRODA

16.00 „Projektujemy wnętrza” zajęcia
techniczne dla dzieci, świetlica „Stryszek”
16.00 „Plastyczne butelkowanie”, cykl
edukacyjny „Kreatywny recycling”, świetlica „Kanon”

30.11, CZWARTEK

15.00 „Papieromania”, cykl edukacyjny
„Kreatywny recycling”, świetlica „Promyk”
16.00 „Papierowy ćwir-ćwir” zabawa
plastyczna, świetlica „Iskierka”
17.00 „Andrzejkowe zwyczaje” wieczór
wróżb i zabaw, Klub 55+, lub Metronom

WYSTAWY
Do 30 listopada...
w galerii Epicentrum można oglądać wystawy w ramach VII edycji
Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii Otworkowej „Trzecie oko” Kamila
Myszkowskiego oraz „Lux in Tenebris” Krzysztofa Szlapy. Jest to opowieść
o tym, jak człowiek przez własne doświadczenie i sposób patrzenia na
rzeczywistość wyrabia sobie inną wizję otaczającego go świata.
Do 30 listopada...
w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Fotografii „OFFO
Objazdowe” do pooglądania cykl fotografii otworkowych Tomasza
Warzyńskiego „muganawa” oraz zdjęcia artystów z Polski i zagranicy.
24 listopada...
o godz. 17.00 w Galerii Historii
Miasta odbędzie się wernisaż
wystawy
„Wspomnienie
jest
wartością.
Linoryty
Rudolfa
Riedla”. Na wystawie czynnej do
24 lutego 2018 roku będzie można
zobaczyć kilkadziesiąt prac artysty
ze zbiorów Stanisława Gerarda
Trefonia.
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JASTRZĘBSKIE ŚPIEWANIA
Z KORTEZ TRIO

Gwiazdą wieczoru 25. Konkursu Piosenki Poetyckiej Jastrzębskie Śpiewania będzie KORTEZ TRIO.
Jastrzębskie Śpiewania rozpoczną się od przesłuchań uczestników o godz. 10.00. Najlepszym artystom nagrody wręczone zostaną po ogłoszeniu
wyników po godz. 15.00. Na konkurs wstęp jest
bezpłatny. Koncert KORTEZ TRIO jest biletowany.
Bilety w cenie 50 zł do 12 listopada i 60 zł od 13
listopada.

Data: 25 listopada
godz. 10.00 przesłuchania
		
19.00 koncert KORTEZ TRIO
Miejsce: kino Centrum

WEŹ UDZIAŁ
W KONKURSIE
FOTOGRAFICZNYM

ZOBACZ IZBĘ REGIONALNĄ
W Domu Sołeckim przy ul. Cieszyńskiej 101 powstała Izba
Regionalna. Będzie ona czynna od 9 do 11 listopada oraz od
23 do 25 listopada. Izbę Regionalną będzie można zwiedzać
w godz. od 16.00 do 18.00. Wstęp jest bezpłatny.
18

„Historia miasta w obiektywie - miasto oczyma
mieszkańców” - to hasło konkursu fotograficznego
organizowanego przez Jastrzębie-Zdrój, Karwinę
i Hawierzów. Do 19 stycznia czekamy na zdjęcia
prezentujące temat w nietypowy, oryginalny
i ciekawy sposób.
Fotografie
wykonane
techniką
cyfrową,
jastrzębianie powinni przesłać pocztą elektroniczną
na adres: unia@um.jastrzebie.pl lub dostarczyć
na nośniku pamięci (tj. pendrive lub płyta CD)
do Urzędu Miasta, al. J. Piłsudskiego 60 - Wydział
Funduszy Pomocowych i Nadzoru Właścicielskiego,
pok. 317A, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.
Na zwycięzców czekają nagrody.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Śląskie pogranicze – wspólna historia miast Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój,
Karwina” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.
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18.11, SOBOTA

www.mosir.jastrzebie.pl
03.11, PIĄTEK

18.00 Mecz JKH GKS Jastrzębie – Comarch Cracovia, lodowisko Jastor
Mecz Jastrzębski Węgiel – Cuprum Lubin,
hala widowiskowo-sportowa

04.11, SOBOTA

11.00 i 18.00 Ślizgawki ogólnodostępne,
lodowisko Jastor
Mecz Jastrzębski Węgiel – BKS Bydgoszcz, hala widowiskowo-sportowa

22.11, ŚRODA

24.11, PIĄTEK

W ofercie również nauka pływania dla dzieci i młodzieży oraz
nauka jazdy na łyżwach.

19.11, NIEDZIELA

8.30 Miejska Liga Siatkówki Amatorów,
hala widowiskowo-sportowa
11.00 i 18.00 Ślizgawki ogólnodostępne, lodowisko Jastor
18.30 Grand Prix Miejskiej Ligi Piłki
Halowej

21.11, WTOREK

05.11, NIEDZIELA

18.00 Ślizgawka ogólnodostępna, lodowisko Jastor

07.11, WTOREK

18.00 Ślizgawka ogólnodostępna, lodowisko Jastor

08.11, ŚRODA

18.00 Ślizgawka ogólnodostępna, lodowisko Jastor

10.11, PIĄTEK

18.00 Ślizgawka ogólnodostępna, lodowisko Jastor

12.11, NIEDZIELA

18.00 Ślizgawka ogólnodostępna, lodowisko Jastor

14.00 Mecz JKH GKS Jastrzębie – PGE
Orlik Opole, lodowisko Jastor

25.11, SOBOTA

13.00 Mecz GKS 1962 Jastrzębie – Gryf
Wejherowo, Stadion Miejski
11.00 i 18.00 Ślizgawki ogólnodostępne,
lodowisko Jastor

26.11, NIEDZIELA

8.30 Miejska Liga Siatkówki Amatorów,
hala sportowa Borynia
18.00 Ślizgawki ogólnodostępne, lodowisko Jastor

28.11, WTOREK

18.00 Ślizgawka ogólnodostępna, lodowisko Jastor

11.00 i 18.00 Ślizgawki ogólnodostępne,
lodowisko Jastor
8.30 Miejska Liga Siatkówki Amatorów,
hala sportowa Borynia
Liga Mistrzów Jastrzębski Węgiel

29.11, ŚRODA

14.11, WTOREK

30.11, CZWARTEK

18.00 Ślizgawka ogólnodostępna, lodowisko Jastor

FITNESS, PŁYWANIE
i ŁYŻWY
MOSiR zaprasza na zajęcia fitness: joga dla początkujących,
vinyasa joga, aerial joga, stretching, pilates ring, pilates wheel,
kalistenika, kalistenika advanced, body pump, aerial fitness,
functional training, kettlebell,
zumba fitness, insanity cardio,
roller&stretch, cardio 50% spalanie 50% wzmacnianie, trx,
salsation, zdrowy kręgosłup
z elem. jogi/aerial chillout, płaski
brzuch, aikido dla dzieci. Szczegóły na http://fitnessjastrzebie.
pl/ i https://www.facebook.com/
fitnesszmosirem/

11.00 i 18.00 Ślizgawki ogólnodostępne,
lodowisko Jastor
13.00 Mecz GKS 1962 Jastrzębie - ROW
1964 Rybnik, Stadion Miejski

8.30 Miejska Liga Siatkówki Amatorów,
hala widowiskowo-sportowa
11.00 i 18.00 Ślizgawki ogólnodostępne,
lodowisko Jastor
18.30 Grand Prix Miejskiej Ligi Piłki
Halowej, hala widowiskowo-sportowa

SPORT

18.00 Ślizgawka ogólnodostępna, lodowisko Jastor

18.00 Ślizgawka ogólnodostępna, lodowisko Jastor

15.11, ŚRODA

9.30 Olimpiady dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej, hala widowiskowo-sportowa
18.00 Ślizgawka ogólnodostępna

17.11, PIĄTEK

18.00 Mecz JKH GKS Jastrzębie – TMH
Polonia Bytom, lodowisko Jastor

www.jastrzebie.pl
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KULTURA

ŚWIĘTOWALI PRACOWNICY OŚWIATY
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować pracownikom oświaty
za wykonywaną przez niech pracę. Nie zawsze droga kształtowania młodych umysłów jest
łatwa, tym bardziej należy docenić ich starania. Tak też uczyniono podczas oficjalnej uroczystości, która odbyła się 13 października w kinie Centrum.
Podczas gali prezydent Anna Hetman
miała okazję spotkać się z kilkudziesięcioma nauczycielami z naszego miasta.
Wręczyła również specjalne wyróżnienia
dla wielu z nich. W tym roku Nagrody
Prezydenta Miasta odebrali: Ewa Kłosińska, Anna Siuda, Grażyna Woźnica,
Dorota Krystkowiak, Katarzyna Bonk,
Marzena Dubiel, Halina Smaroń, Bernarda Ligas, Jolanta Szydłowska, Danuta Starzyniec, Marzanna Nizińska, Małgorzata Gajewska-Banach, Barbara Mazur, Bernadeta Wierzgoń-Kania, Maria
Matyja, Henryka Biernat, Joanna Łapińska-Gruszczyk, Elżbieta Dylewska,
Iwona Kulas, Marlena Nowakowska,
Anna Podsiadło, Beata Podgórni, Iwona Brudny, Piotr Hołówko, Beata Cisek,
Regina Okulewicz-Zielińska, Halina
Konieczny, Katarzyna Popek, Bronisław
Wita, Henryk Turoń, Halina Hrynczyszyn, Wioletta Brzykcy, Katarzyna Beata Jewiak, Aleksandra Drobek-Klimek,
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Grzegorz Łukasik, Jerzy Maduzia, Bożena Surma, Wojciech Warchał, Ewa Szatkowska, Elżbieta Karwowska, Maja Polak, Anna Czajkowska-Osiadły, Danuta
Radomska-Filipek, Mariusz Piórkowski,
Agnieszka Piwowarczyk, Gabriela Barchańska, Agnieszka Światowska, Ilona
Herman, Beata Dębowska, Joanna Rajnysz, Remigiusz Skubis, Zyta Szotek,
Dariusz Klamer.
Jednak to nie jedyne wyróżnienia
przyznawane tego dnia. Do Krzysztofa
Janickiego – Przewodniczącego Komisji
Międzyzakładowej NSZZ Solidarność
Pracowników Oświaty i Wychowania
trafiła Nagroda Ministra Edukacji Narodowej. Wraz z Jackiem Klubą, nauczycielem Zespołu Szkół nr 6, Krzysztof Janicki
otrzymał jeszcze Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty.
Na scenę kina Centrum wyszli również pracownicy oświaty, którzy 13 października odebrali Medal Komisji Edu-

kacji Narodowej. A byli to: Jolanta Paluch, dyrektor Publicznego Przedszkola
nr 3, Halina Smaroń, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 17, Ewa Radomska–
Mura, dyrektor Publicznego Przedszkola
nr 26, Henryka Biernat, dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 5, Wioletta Brzykcy, dyrektor Zespołu Szkół nr 3, Dariusz Przygodzki, dyrektor Centrum Kształcenia
Praktycznego, Jacek Kluba, nauczyciel
Zespołu Szkół nr 6, Lidia Różacka, nauczyciel Zespołu Szkół nr 6, oraz Ewa
Szatkowska, nauczyciel Zespołu Szkół
nr 6.
Podczas uroczystości nie zabrakło
również części artystycznej. Oprócz rodzimych talentów, zgromadzeni goście
mogli obejrzeć występ Grupy MoCarta.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy
wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszej pomyślności na drodze zawodowej.
Jastrząb I listopad 2017

OŚWIATA

JAK ZOSTAĆ NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM?
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Natalia Dziadek

Marta Florkiewicz-Borkowska to Najlepszy Nauczyciel 2017 roku według jury konkursu, zorganizowanego przez czasopismo „Głos Nauczycielski”. Jastrzębianka, która na co dzień uczy
w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach języka niemieckiego i zajęć
technicznych w klasach gimnazjalnych, opowiada o początkach pracy, wyzwaniach nauczyciela oraz udziela porad przyszłym pedagogom.
Okazuje się, że Najlepszy Nauczyciel
2017 roku został nim przez… przypadek.
Marta Florkiewicz-Borkowska: W momencie pojawienia się na świecie mojego syna, zmieniły się też moje priorytety
i zrezygnowałam z pracy w firmach prywatnych. Szukając nowej przestrzeni
zawodowej dla siebie, trafiła się okazja
pracy na zastępstwo w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Pawłowicach,
w charakterze nauczyciela języka niemieckiego. Kontakt z młodymi ludźmi stał się
dla mnie na tyle ważny, że rok później
przyjęłam kolejną propozycję zastępstwa
w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach. I tak w sumie ponad 7 lat.
Obecnie pracuję w Szkole Podstawowej
w Pielgrzymowicach.
Z pewnością przez te 7 lat pojawiały
się różne wyzwania. Co ocenia Pani jako
najtrudniejsze zadanie dla nauczyciela?
M.F-B: Największym wyzwaniem w pracy nauczyciela, moim zdaniem, jest chyba
stawianie czoła własnym wewnętrznym
blokadom i lękom przed zmianą i wyjściem z własnej strefy komfortu. Myślę, że
wyzwaniem są też czasy, w jakich żyjemy.
Stawiają przed nami wyzwania bycia na
czasie, orientowania się w nowych tematach, w świecie nowych mediów, cyfryzacji, stawiania czoła sytuacjom wcześniej
nieznanym. Ciągłe zmiany narzucające
odnajdywanie się w nowych sytuacjach też
są ogromnym wyzwaniem. Niestety to nie
wzmacnia nauczyciela, wręcz przeciwnie,
często zniechęca i wypala.
Na szczęście Pani nie zniechęciło.
Z pewnością przyczyniły się do tego te
dobre momenty, do których można zaliczyć…
M. F-B.: Najlepsze momenty w pracy to
te, gdy udaje mi się coś wspólnie wypracować z uczniami, gdy powstaje projekt,
wspólna aktywność, gdy razem kreujemy
rzeczywistość i robimy coś dla innych. To
są momenty, którym towarzyszą emocje,
wspólne doświadczenie. Czasem bardzo
www.jastrzebie.pl

pozytywne, a czasem mniej, ale przeżywamy i doświadczamy tego wspólnie. Do
takich momentów zaliczam też sukcesy
moich uczniów, nie tylko związane z nauczanym przeze mnie przedmiotem, ale
także te inne. Również te momenty gdy to
ja uczę się od nich, nie niemieckiego, ale na
przykład Snapchata, którego do tej pory
nie ogarniam albo jak się remiksuje utwory – też ciągle muszą mi powtarzać, bo ciągle zapominam. No i gdy zechcą podzielić
się ze mną ważną dla nich sprawą. Bardzo
cenię te momenty. Są dla mnie ważne.
A czy tytuł Najlepszego Nauczyciela
2017 roku też jest ważny?
M.F-B.: To tylko i aż tytuł. Wspaniałych
nauczycieli jest mnóstwo. Nie wszyscy
mają odwagę i ochotę startować w konkursach. Ale do tego konkursu zachęcam
– bo to jest konkurs inny niż wszystkie. Nie
żałuję, że się dałam namówić. Nie dlatego,
że wygrałam, ale dlatego, że pisząc opinię
o sobie dla komisji, mogłam podsumować
moje edukacyjne życie i opisać swój stosunek do mojego zawodu, do bycia nauczycielem, do uczniów. Mogłam otrzymać
opinie i rekomendacje od uczniów, absolwentów, nauczycieli, rodziców, osób z którymi współpracowałam i uzyskać od nich
potwierdzenie, że to co robię jest dla nich

też ważne. Ich słowa to moja największa
wygrana. Będę im wdzięczna zawsze i to
będzie moje pudełeczko natychmiastowego pocieszenia w chwilach zwątpienia
lub złego samopoczucia. Czuję się bardzo
wzmocniona pozytywnymi reakcjami ludzi wokół mnie – to bardzo budujące. Nie
spodziewałam się takiej fali pozytywnej
energii skierowanej w moją stronę. Bardzo
wszystkim dziękuję.
Czy istnieje jakaś uniwersalna rada,
wskazówka dla tych, którzy w przyszłości również chcieliby podjąć takie
wyzwanie? Jaką ma Pani radę dla przyszłych nauczycieli?
M.F-B.: Aby szli za głosem serca. Ważne
jest, aby byli autentyczni, szczerzy i otwarci. Żeby pamiętali, że w uczniach trzeba
widzieć człowieka, budowali relacje i starali się dostrzegać pozytywy w każdej sytuacji. Aby nie bali się iść pod prąd, nie bali
się zmian, bo „zmiana jest głównym procesem życiowym”. Żeby również nie bali
się uczyć od uczniów. I powolutku, krok
za krokiem, osiągali swoje cele i spełniali marzenia. Aby realizowali swoje pasje
i nie bali się o nich mówić i wplatać w życie
zawodowe.
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WYDARZENIA

SUPER DYREKTOR Z JASTRZĘBIA-ZDROJU
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Jastrzębska oświata ma kolejny powód
do dumy. Tym razem jednak mowa nie
o uczniach, ale o… dyrektorze. Bowiem
Jerzy Maduzia, dyrektor Zespołu Szkół
nr 6 im. Jana III Sobieskiego, został właśnie wybrany Super Dyrektorem 2017.
Celem konkursu, organizowanego
przez „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Przed
Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola” jest wyłonienie i ukazanie szerszemu
środowisku edukacyjnemu dyrektorów
liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą
w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców
i nauczycieli.
Takim właśnie dyrektorem jury ogłosiło Jerzego Maduzię. – Szkoła stała się
dla uczniów miejscem budowania poczucia własnej wartości, odpowiedzialności,
doświadczania demokratycznych relacji i
wiary, że sukces edukacyjny jest możliwy

i osiągalny dla każdego dzięki wspólnym
działaniom. Trzeba tylko umieć wykorzystać warunki, jakie stwarza dyrektor wraz

z gronem nauczycieli, którzy wsłuchują się
w potrzeby i głos uczniów – tak wybór kapituły argumentowała jej przewodnicząca
dr hab. Małgorzata Żytko.
A co o tym zaszczytnym wyróżnieniu
mówi Super Dyrektor 2017? - Otrzymałem, tak sądzę, najcenniejsze wyróżnienie
jakie mnie mogło spotkać w mojej pracy
zawodowej. Dało mi to wiele nowej pozytywnej energii, ale także stało się powodem
do przemyśleń nad ostatnimi 10 laty pracy
w Sobieskim. Ta wyjątkowa nagroda jest
wspólnym dziełem zaangażowanych nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi, uczniów i rodziców. Przyjąłem
tę nagrodę ze świadomością sukcesów
i działań, które realizowałem, ale także
z bagażem wad, które jak każdy z nas posiadam – skromnie wyjaśnia Super Dyrektor 2017.
My oczywiście składamy gratulacje
i życzymy kolejnych sukcesów.

DYREKTOR PUP-U OTRZYMAŁ
WYRÓŻNIENIE
Tekst: Powiatowy Urząd Pracy, fotografia: RIG w Katowicach

Jastrzębie-Zdrój posiada honorowego reprezentanta w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. A wszystko to za
sprawą zaangażowania we współpracę na rzecz regionalnego
rynku pracy, kształcenia zawodowego oraz promocji idei samorządu gospodarczego, za które został wyróżniony Andrzej
Koba, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy.
Wraz z innymi dyrektorami
urzędów pracy województwa
śląskiego, zaangażowanymi w
partnerstwo lokalne, odebrał
on Tytuł Honorowego Członka
Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach. Wręczenie tytułu odbyło się w dniu inauguracji VII Europejskiego Kongresu
MŚP, który uświetnił koncert
Zespołu Pieśni i Tańca ŚLĄSK.
Jastrzębski Urząd Pracy już trzeci rok z rzędu współtworzył jeden z paneli Europejskiego Kongresu Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Panel dotyczący rynku pracy pt. „Praca 4.0,
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czyli wyzwania stawiane rynkowi pracy” odbył się w drugim
dniu kongresu tj., 19 października. Zaproszeni eksperci omawiali kwestie dotyczące obecnych wyzwań stojących przed
przedsiębiorcami, ale również i możliwości jakie czekają na firmy chcące skorzystać ze wsparcia
w ramach środków finansowych
zarówno krajowych jak i unijnych.
Poruszono również kwestię zmian
koniecznych do wprowadzenia
w ustawodawstwie, celem dostosowania obecnej oferty do potrzeb
zgłaszanych przez reprezentantów
strony, zarówno popytowej jak
i podażowej, rynku pracy.
Panel zakończył się wyróżnieniem kilku śląskich firm w dwóch
kategoriach: „Najlepszy debiut
w biznesie” oraz „5 lat po debiucie”,
w ramach konkursu dla osób, które założyły działalność gospodarczą ze środków urzędu pracy.
Wyróżnienia wręczał gość specjalny, którym był minister Stanisław Szwed.
Jastrząb I listopad 2017

HISTORIA

RYSZARD KOCZOR - MYŚLIWIEC
Z PIASKÓW
Tekst: Marek Mosz, fotografia: www.niebieskaeskadra.pl

Już w czerwcu 1940 r., w tydzień po klęsce Francji, marszałek
Goering wydał „Ogólne dyrektywy dotyczące operacji Luftwaffe przeciwko Wielkiej Brytanii”. Miesiąc później rozpoczęła się
bitwa o Anglię. Wśród 145 polskich pilotów walczących pod
niebem Wielkiej Brytanii był też mieszkaniec Moszczenicy.
Ryszard Koczor urodził się 2 października 1916 r. w przysiółku Piaski jako piąte dziecko z dziesięciorga dzieci Franciszka
i Marty z d. Szmuk. Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej
Moszczenicy. Dalszą naukę pobierał w Gimnazjum Polskim
w Rybniku. Wykazywał nieprzeciętne wyniki w nauce. Brał też
czynny udział w życiu społecznym szkoły. Ogromny wpływ na
dalszą jego karierę miał rodzina Ranoszków, a szczególnie Gerard, który jako pierwszy poznał tajniki pilotażu, czym zafascynował młodego Ryszarda.
Po uzyskanej maturze w 1936 r. zdał egzaminy do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie razem z bratem Gerarda Ginterem Ranoszkiem. Należy wspomnieć że wymagania stawiane
kandydatom były bardzo wysokie. Musieli posiadać wykształcenie średnie z maturą, przejść pozytywne badania lekarskie
i psychologiczne, zdać egzaminy wstępne z wiedzy ogólnej oraz
pisemne z języka obcego, a także zaliczyć test ze sprawności fizycznej. Ci, którzy nie odbyli kursu pilotażu w aeroklubach lub
na obozach LPW, byli kierowani na eliminacyjny kurs w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowym w Ustianowej. Jesienią 1936 r.
zameldował się w Cieszynie, rozpoczynając 3-miesięczny kurs
unitarny w 4 Pułku Strzelców Podhalańskich, obowiązkowy
dla przyszłych podchorążych lotnictwa. Po jego zakończeniu
i świąteczno-noworocznym urlopie rozkazem dziennym 4 PSP
nr 4 z 7 stycznia 1937 r. został przeniesiony z dniem 1 stycznia
do SPL w Dęblinie. Na trzecim roku ukończył szkolenie myśliwskie w Ułężu. 18 czerwca 1939 r. w stopniu podchorążego
(XII promocja SPL w Dęblinie, lokata 85) został skierowany do
121 Eskadry w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie.
Z jednostką tą, przydzieloną w planach mobilizacyjnych do
składu lotnictwa Armii Kraków, przeszedł kampanię wrześniową. 3 września lecąc w kluczu wraz z ppor. Tadeuszem Nowakiem oraz podchor. Franciszkiem Surmą ok. godz. 10 przechwycił wyprawę Heinkli 111 z jednostki KG-4 bombardujących
dworzec kolejowy w Krakowie, którą ścigali w rejon Zawiercia.
8 września podczas odprawy eskadry został poinformowany
o otrzymaniu promocji oficerskiej na stopień ppor. lotnictwa.
18 września, na rozkaz dowódcy eskadry 2 pułku, przekroczył
granicę z Rumunią. Przez Bukareszt przedostał się do portowego miasta Bałczik, stąd statkiem drogą przez Bliski Wschód
dotarł do Francji. Dołączył do odtwarzanych na Zachodzie Polskich Sił Powietrznych. W 1940 r. został przydzielony do grupy
kpt. Stanisława Pietraszkiewicza i służył jako pilot w szkole obwww.jastrzebie.pl

serwatorów w Wersalu. Latał tu na dwupłatowych samolotach
obserwacyjnych Protez 27 z lotniska Villacoblais. 13 maja wraz
z całą szkołą został ewakuowany do Bussac niedaleko Bordeaux
i wszedł w skład spontanicznie zorganizowanego klucza myśliwskiego, lecz francuskie dowództwo lotniska wykazało niechętne przyzwolenie na wykonywanie lotów na przestarzałych
Dewoitine D-501. Podczas patroli nie stoczył żadnych walk. Po
złożeniu propozycji zawieszenia broni przez marszałka Petaina
17 czerwca 1940 r. wyjechał do Bordeaux i na pokładzie polskiego węglowca dopłynął trzy dni później do portu Falmouth.
Początkowo trafił do Bazy Sił Powietrznych w Blackpool, skąd
we wrześniu 1940 r. odszedł do formującego się w Speke koło
Liverpoolu 308 Dywizjonu Myśliwskiego „Krakowskiego”. Rozpoczął szkolenie myśliwskie na samolotach Hawker Hurricane
MK-1. 25 września 1940 r. wraz z dywizjonem został przebazowany do Brinton koło Coventry i rozpoczął szkolenia w lotach
nocnych. 1 grudnia dywizjon osiągnął gotowość bojową. Niebawem, 4 grudnia 1940 r., podczas lotu treningowego we mgle
lecąc samolotem Hurricane ZF-(?)(7071) wpadł w liny rozciągniętej zapory balonowej ponosząc śmierć w rozbitej maszynie.
Został pochowany na cmentarzu przy kościele anglikańskim St.
John the Baptist w Baginton na przedmieściach Coventry, który
jest miejscem spoczynku 9 lotników 308 Dywizjonu Myśliwskiego „Krakowskiego”.
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PORADY/OGŁOSZENIA

JAK USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA
Tekst: Edyta Dziobek-Romańska

Choć sądy pierwszej instancji niekoniecznie prowadzą sprawy w mocno sformalizowany
sposób, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który swobodnie potrafi poruszać się po realiach procesowych. Niekiedy bowiem można pozornie przegraną
sytuację obrócić w sukces, jednak aby tego dokonać trzeba mieć przy boku kogoś doświadczonego. Z tego powodu warto skorzystać z instytucji pełnomocnika z urzędu, który
w sprawach cywilnych może zostać przyznany osobie spełniającej poniższe warunki.
Po pierwsze, konieczne jest wykazanie niezamożności osoby
starającej się o przyznanie pomocy. Choć odpowiedni wniosek
jest prosty do sformułowania, należy do niego załączyć oświadczenie o dochodach na wzorze urzędowym. To zaś musi być
skrupulatnie wypełnione i w pełny, logiczny sposób uzasadniać naszą potrzebę. Należy więc dokładnie wymienić wszelkie
składniki majątku, dochody, a także niezbędne wydatki. Żaden
sąd nie uwierzy bowiem osobie, której oświadczenie stanowi
nielogiczną całość lub jest niepełne.
Sprawy w sądach stają się coraz trudniejsze, ale we wniosku
również trzeba uzasadnić naszą potrzebę wskazując na stopień
skomplikowania procedury. Niekiedy bowiem można przebrnąć przez proces bez pełnomocnika, np. w sprawach o alimenty, gdzie niewymagane jest lawirowanie pomiędzy różnymi
przepisami. W większości spraw jednak osoba niezaznajomiona
z prawem nie jest w stanie sobie poradzić – wniosek musi więc
podawać taką potrzebę.
Prawnik z urzędu w sprawie cywilnej przysługuje nie tylko stronom procesu, ale także uczestnikom postępowań nieprocesowych, np. spadkowych, a także wnioskodawcy. Muszą
oni jednak spełnić powyższe postulaty i rzetelnie sformułować wniosek z dołączonym oświadczeniem o dochodach. Nie

jest wymagane składanie równoległego wniosku o zwolnienie
z kosztów sądowych, ponadto mogą takie wnioski być rozpatrywane zupełnie oddzielnie.
Na postanowienie sądu oddalające wniosek o ustanowienie
adwokata lub radcy z urzędu przysługuje zażalenie do sądu II
instancji. Wnosi się je w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia, a sąd odwoławczy bada wówczas te same powołane
podstawy, które stanowią część wniosku. Niekiedy zdarza się,
że niesłusznie oddalono wniosek, ale osoba uprawniona nieprawidłowo sformułowała postulaty i sąd II instancji podtrzyma
uprzednie rozstrzygnięcie. Warto pamiętać, że wniosek, o którym mowa może zostać sporządzony przez doradcę prawnego
w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdej osobie, która
uprawniona jest do otrzymania pomocy.
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.

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczonych
do oddania w najem
Lp

1

Nr
działki

94/20

Obręb

Jastrzębie
Miasto

k.m

-

Nr księgi
wieczystej

GL1J/
00010023/0

Powierzchnia
najmu [m2]

Położenie
(adres) lokalu

Przeznaczenie
lokalu

34,00

44-335
JastrzębieZdrój, Al. Józefa
Piłsudskiego 60
Urząd Miasta
JastrzębieZdrój

Punkt kasowy
związany z obsługą bankową
budżetu Miasta
Jastrzębie-Zdrój *

Minimalna
stawka czynszu za
najem lokalu [zł
netto / m2 / m-c]

26,10**

Okres
najmu*

Termin
wnoszenia
czynszu***

Od
01.01.2018
do
31.12.2019

Do 25go dnia
każdego
miesiąca

* Lokal przewidziano do oddania w najem podmiotowi wyłonionemu w postępowaniu pn. „Bankowa obsługa budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój od
01.01.2018 roku do 31.12.2019 roku”.
** Minimalna miesięczna stawka czynszu została wskazana w załączniku nr 1 (lp. 2) do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.645.2016 Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty
użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój. Wskazana stawka czynszu może ulec zmianie w przypadku wydania przez
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój zarządzenia ustalającego wysokość stawek czynszu w 2018 roku.
*** Najemca w sposób odrębny od czynszu będzie uiszczał opłaty z tytułu korzystania z mediów, jakie przypadać będą na wynajęty lokal, w terminie
14 dni od daty otrzymania faktur wystawionych przez Wynajmującego.
Od najemcy zostanie pobrana kaucja w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu brutto - zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.601.2016
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15.11.2016 roku w sprawie szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta
Jastrzębie-Zdrój.
Na Najemcy ciążył będzie obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój. Obecnie obowiązujące stawki
podatku zostały uchwalone Uchwałą Nr XII.117.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27.10.2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2017 rok.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

LOKUM DLA KOTÓW
Tekst: Patrycja Matacz, fotografie: www.pexels.com, Patrycja Matacz

Zima to ciężki czas nie tylko dla ludzi. W tym okresie cierpią głównie nasi mali przyjaciele,
którzy nie mają kochających właścicieli i próbują przetrwać zimowe mrozy… Niestety, nie
zawsze się to udaje. Jednak tegoroczna zima dla jastrzębskich bezdomnych kotów może być
lżejsza. Wszystko za sprawą współpracy Urzędu Miasta, Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt
Dużych i Małych „Cztery Łapy” oraz spółdzielni mieszkaniowej „Nowa”.
Na podstawie tzw. Małego grantu, jastrzębski magistrat udzielił
dotacji w wysokości 3200 zł na realizacje zadania publicznego
„Azyl, czyli domek na zimę dla miejskich kotów”, którą to ofertę
złożyło Stowarzyszenie „Cztery Łapy”. Całkowity koszt akcji to
kwota 5150 złotych, jednak zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiot zgłaszający zadanie musi zagwarantować również
wkład własny. Celem projektu
było rozlokowanie na terenie
miasta trwałych, ocieplonych
i estetycznych domków dla kotów, tak aby czworonożni mieszkańcy naszego miasta przetrwali
zimę.
Obecnie, dzięki zgodzie Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA,
10 domków dla kotów pojawiło
się na ulicach Wielkopolskiej,
Małopolskiej, Szkolnej, Jasnej,
Turystycznej, Ruchu Oporu oraz
na ulicy Truskawkowej.
- Ustawienie domków wymaga zgody właściciela terenu.
W ramach naszego projektu zgodę taka udzieliła spółdzielnia
mieszkaniowa NOWA. Okazało się również, że wspólne działania
otworzyły płaszczyznę porozumienia między administratorami
budynków, a miłośnikami kotów, którzy je do tej pory dokarmiali
– opowiada Halina Majer ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zwie-

www.jastrzebie.pl

rząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”. Bowiem zakup domków
to nie wszystko. Stowarzyszenia zakupiło jeszcze karmę, która
rozdysponowała została pomiędzy wolontariuszy. Ci z kolei za
zadanie mają sprawdzanie stanu domków, dbałość o ich czystość oraz dokarmianie kotów. Warto podkreślić, że opieka nad
kotami wolnożyjącymi jest obowiązkiem miasta.
- Ustawa o ochronie zwierząt
nakłada na gminy obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Jednym z elementów jest opieka nad wolnożyjacymi kotami,
a co za tym idzie, ich dokarmianie. Miasto rokrocznie zakupuje odpowiednią ilość karmy, aby móc przez cały rok
dokarmiać koty. Należy przez
to rozumieć jedynie uzupełnienie ilości pożywienia zwierząt,
a nie całkowite, regularne karmienie – wyjaśnia Marek Krakowski,
dyrektor Służb Komunalnych
Miasta. Inicjatorzy projektu „Azyl, czyli domek na zimę dla
miejskich kotów” podkreślają, że to nie planują zakończenia
swoich działań na tym konkretnym zadaniu. „Jeśli tylko administratorzy terenów wyrażą zgodę na ustawienie na nich domków dla kotów, to będziemy kontynuować nasz projekt – dodaje
Halina Majer.
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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:
- 27 listopada – Chorzów, Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej. Cena biletu z dojazdem 120 zł i 130 zł.
- 16 grudnia – Kraków, fabryka bombek, Łagiewniki, Park Świętego Mikołaja
w Zatorze. Cena 110 zł z obiadem.
- 20 – 28 grudnia – Święta w Zakopanem
z kabaretem góralskim, kapelą, dojazdem
do term, wieczorem góralskim, występami góralskimi i wigilią z upominkami.
Cena 900 zł.
- 19 – 21 stycznia – Warszawa (Niepokalanów, Wilanów, Zamek Królewski).
Cena 500 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:
- 30 listopada - zabawa andrzejkowa Hawana.
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- 16 grudnia - spotkanie opłatkowe - Hawana.
- 27 stycznia – Dzień Babci i Dziadka –
Hawana.
- 14 lutego – kulig.
- 8 marca – spotkanie z okazji Dnia Kobiet – Hawana.
- 28 marca – 9 kwietnia – Wielkanoc,
Mrzeżyno. Cena 1495 zł.
- 3 – 15 czerwca – wczasy w Rowach.
Cena 1460 zł.
- 4 – 16 czerwca – wczasy w Pobierowie.
Cena 1380 zł.
- 26 lipca – wycieczka na Górę Świętej
Anny.
- 25 sierpnia – 6 września – wczasy w Łebie. Cena 1415 zł.
- 27 sierpnia – 8 września – wczasy
w Międzyzdrojach. Cena 1540 zł.
Biuro przy ul. Turystycznej 4 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:
- 22 – 27 grudnia – Święta Bożego Narodzenia w Białym Dunajcu. Cena 755 zł.
- 8 – 20 czerwca – wczasy w Świnoujściu.
Cena 1395 zł.
- 8 – 19 czerwca – wczasy w Cesenatiko
we Włoszech. Cena 1479 zł.
- 14 – 26 czerwca – wczasy w Ustroniu
Morskim. Cena 1390 zł.
- 17 – 29 czerwca – wczasy w Krynicy
Morskiej. Cena 1390 zł.
- 9 – 20 września – wczasy w Karlobag
w Chorwacji. Cena 1650 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:
- 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.
KLUB SENIORA
Klub Seniora przy ul. Mazowieckiej
10 (obok banku) otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach
13.00-19.00.
- poniedziałki, godz. 15.00 gimnastyka
ogólnoustrojowa; godz. 15.30 „Zręczne
ręce” (zajęcia z rękodzieła)
- środy, godz. 15.00 gimnastyka ogólnoustrojowa
- piątki taniec i śpiew
- 7 listopada, godz. 17.00 zioła i ich zastosowanie w utrzymaniu zdrowia
- 9 listopada, godz. 15.30 warsztaty kosmetyczne prowadzone przez konsultantkę kosmetyczną
- 13 listopada, godz. 16.00 naturalna terapia dla zdrowia, masaż naturalnym woskiem i świecowanie uszu
- 21 listopada, godz. 15.00 bezpieczeństwo seniora w ruchu drogowym
- 23 listopada, godz. 15.00 problemy wieku geriatrycznego
- 27 listopada, godz. 13.00 joga terapeutyczna
- 28 listopada, godz. 16.00 spotkanie
z doradcą bankowym
Jastrząb I listopad 2017

SENIORZY

SENIORZE, ZASZCZEP SIĘ

Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Izabela Grela

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie to kolejna propozycja miasta skierowana do seniorów w trosce o ich zdrowie.
Program szczepień zakłada, że jastrzębianie po 60. roku życia
będą mogli bezpłatnie zaszczepić się na grypę. Co ważne, wybrana szczepionka jest uznawana za najskuteczniejszą. - W trosce
o bezpieczeństwo jastrzębskich seniorów wybraliśmy szczepionkę rekomendowaną przez Światową Organizację Zdrowia
a przez Państwowy Zakład Higieny uznaną za najskuteczniejszą
w sezonie epidemiologicznym 2017-2018 - wyjaśnia prezydent
Anna Hetman.
Wymogi, które musi spełniać potencjalny odbiorca nowego
miejskiego programu, to ukończony 60 rok życia oraz zameldowanie na terenie Jastrzębia-Zdroju. Seniorzy, którzy posiadają
dokument potwierdzający spełnienie tych wymogów, powinni
Placówki wykonujące szczepienia:
1/ Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Medicor” Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój, ul. Wielkopolska 2a.
Informacja i rejestracja pod numerem telefonu 32 47 16 924, w godzinach od 8.00 do 18.00.
2/ Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „Ośrodek zdrowia”
L.J. Rybak Sp. .J. Jastrzębie-Zdrój,
www.jastrzebie.pl

zgłosić się do jednego z czterech podmiotów leczniczych, które
biorą udział w programie.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta, którzy
ukończyli 60 rok życia, do skorzystania z bezpłatnych szczepień.
Pomoże to uodpornić organizm na groźnego wirusa i zapobiegnie niebezpiecznym powikłaniom takim jak zapalenie płuc czy
nawet zapalenie mięśnia sercowego. Akcja potrwa do 15 grudnia lub do wyczerpania zapasów szczepionek.
Szczegółowe informacje udzielane są przez Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
w pokoju 218A lub telefonicznie pod numerami: 32 47 85 391
i 32 47 85 381.

ul. Kusocińskiego 23a. Informacja
i rejestracja pod numerem telefonu
32 47 64 445, w godzinach od 8.00
do 18.00.
3/ Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jastrzębie-Zdrój, ul. Górnicza 44. Informacja
i rejestracja pod numerami telefonów: 32 75 63 236, 32 75 63 232,
w godzinach od 6.00 do 17.00.

4/ Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jastrzębie-Zdrój, ul. Węglowa 4c. Informacja
i rejestracja pod numerem telefonu
32 75 61 154, w godzinach od 6 do
17.00.
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KOMUNIKATY

PRZEDSIĘBIORCO, WEŹ UDZIAŁ
W SPOTKANIU INFORMACYJNYM
Tekst: Urząd Skarbowy Jastrzębie-Zdrój

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza przedsiębiorców na spotkanie
informacyjne, które odbędzie się 20 listopada o godz. 16.00 w siedzibie instytucji przy
ul. 11 Listopada 13 (budynek B, parter, pok. 41).
Tematem spotkania będą zagadnienia dotyczące rozszerzenia
z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązku przesyłania plików
JPK_VAT na mikroprzedsiębiorców.
• Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub
VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT.
• Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać
do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).
Od 1 stycznia 2018 r. około 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą
elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży
i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT.
Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od
1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017
r. Krajowa Administracja Skarbowa chce polepszać sytuację przedsiębiorców i wzmacniać uczciwą
konkurencję. Temu służy także rozszerzenie stosowania JPK na mikrofirmy. Pomoże im to w eliminowaniu nieuczciwych kontrahentów, porządkowaniu ewidencji
i ograniczy liczbę kontroli ze strony służb skarbowych.
Testowa wysyłka JPK_VAT - KAS zachęca do testowego
składania JPK_VAT już teraz. Chcemy, by mikroprzedsiębiorcy już teraz nauczyli się przesyłać
plik JPK. Dzięki temu otrzymają szybszy zwrot
podatku – zamiast 60 dni będzie to nawet 25
dni. Dotyczy to rozliczeń za październik, listopad i grudzień 2017 r. Dzięki temu przedsię-

biorcy przygotują się wcześniej i sprawdzą, czy ich rozliczenie
jest poprawne.
Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć na pomoc resortu finansów w wypełnianiu nowego obowiązku.
Na nowej odsłonie strony www.jpk.mf.gov.pl, która
znajduje się na Portalu Podatkowym Ministerstwa
Finansów, podatnicy znajdą m.in. bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT,
dowiedzą się – krok po kroku – jak przygotować, podpisać
(w tym jak założyć bezpłatny profil zaufany eGo)
i przesłać gotowe pliki do administracji skarbowej.
Czym jest JPK_VAT? PK_VAT to zestaw
informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go
wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym
układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się
kwartalnie.
JPK_VAT to nic innego, tylko dokładne dane, odzwierciedlające ewidencję zakupu
i sprzedaży, którą do tej pory podatnicy mają prowadzić w formie papierowej bądź elektronicznej, aby
złożyć prawidłową deklarację VAT. To przełożenie ewidencji na pewien schemat, który funkcjonuje wśród
wszystkich podatników w jednolity sposób.
Więcej informacji: www.jpk.mf.gov.pl oraz
Krajowa Informacja Skarbowa 801 055 055, 22
330 03 30.

ZABEZPIECZ WODOMIERZ

OGŁOSZENIE
O KONKURSIE

Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: pexels.com

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
przypomina swoim odbiorcom o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed skutkami dużych
mrozów. Z uwagi na to, że każdego roku dochodzi do
uszkodzenia wodomierzy z powodu ich zamarznięcia. JZWiK S.A. apeluje o ochronę urządzeń poprzez
właściwe zabezpieczenie pomieszczeń, w których się
one znajdują. Osoby, które posiadają na budowach
studzienkę wodomierzową, proszone są o jej ocieplenie.
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Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja
55, ogłasza konkurs pisemnych ofert na najem dwóch pomieszczeń/gabinetów lekarskich usytuowanych w budynku przy
ul. Harcerskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju przeznaczonych na działalność medyczną związaną z ochroną zdrowia.
Szczegółowych informacji udziela Miejski Zarząd Nieruchomości pod numerem telefonu: 32 47 87 016 lub za pośrednictwem
strony internetowej www.mzn.jastrzebie.pl – zakładka – Lokale
użytkowe – Lokale do wynajęcia.
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ZIMOWE SZALENSTWO Z NAGRODAMI

Tekst oprac.: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Tomasz Czarnota

Coraz większymi krokami zbliża się zima, a wraz z nią powracają „Jastrzębskie wypady na
dechy”. Podobnie jak w poprzednim sezonie, organizatorzy imprezy zaplanowali cztery zróżnicowane turnusy.
Od 11 do 14 stycznia planowana jest wyprawa na pogranicze
polsko-słowackie. W programie wypadu przewidziano trzy
stacje narciarskie. Będą znana i lubiana Kotelnica w Białce Tatrzańskiej i znajdujący się nieopodal Hawrań w Jurgowie oraz
malownicza Bachledova Dolina na Słowacji.
– Wszystkie te ośrodki są usytuowane stosunkowo blisko siebie
i działają we wspólnym systemie karnetów. Przy zakupie grupowym skorzystamy z rabatu, dzięki temu koszty szusowania będą
niższe – mówi Tomasz Czarnota, koordynator imprezy.
Tydzień później, a więc 20 stycznia odbędzie się jednodniowy wypad do Szczyrku. To właśnie tam znajduje się częściowo zmodernizowany ośrodek SON, gdzie czekają nowe trasy
i zbudowane w tym roku koleje (10-osobowa gondola i dwie
nowoczesne kanapy 6-osobowe).
Trzeci turnus zaplanowano 10 lutego, a jego celem będzie
największy ośrodek narciarski na Słowacji - Jasna Chopok,
w którym zróżnicowanie tras i możliwości zjazdów są tak
ogromne, że każdy znajdzie coś dla siebie.
- Jeśli dopisze nam pogoda i kolej gondolowa na szczyt Chopoka będzie otwarta, jastrzębianie będą mieli okazję podziwiać
znad chmur niezwykle piękne, górskie widoki, a przy tym korzystać z długich i wspaniałych tras zjazdowych – zachęca Anna
Gotowiecka, prezes JKS EQUI VERSO, organizator przedsięwzięcia.
www.jastrzebie.pl

Ostatnim wypadem ponownie będzie turnus polsko-słowacki,
który potrwa od 23 do 25 lutego. Grupa znów zawita na Podhale do Białki Tatrzańskiej i Bachledovej Doliny.
Wszyscy uczestnicy wypadów na dechy mogą wziąć udział
w konkursie fotograficznym, w którym do wygrania będą fantastyczne zestawy nagród. Nagrodą główną będzie voucher na
pięć lotów w tunelu aerodynamicznym w Katowicach. Ale to
nie wszystko. W specjalnych pakietach przygotowano atrakcyjne zestawy prezentowe, m.in.: vouchery do restauracji, fitness
klubów, wejściówki na baseny, sauny, squash i miesięczne karnety na naukę tańca. Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy
przesłać pięć zdjęć z jakiegokolwiek turnusu przedstawiających
wasz pobyt na stoku i… czekać na rozstrzygnięcie, które nastąpi po zakończeniu edycji.
- Serdecznie zapraszamy do udziału w wypadach i wspólnego
korzystania z uroków zimy. Dziękujemy wszystkim fundatorom
wspaniałych nagród i mamy nadzieję, że zimowa aura będzie
nam sprzyjać na wszystkich naszych turnusach - dodają organizatorzy.
Kontakt z organizatorem jest możliwy pod numerem telefonu:
694 732 855 lub poprzez maila: wypadynadechy@tlen.pl.
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SUKCESY JASTRZĘBIAN W KRĘGLACH
I BOWLINGU
Tekst oprac.: Barbara Więckowska, fotografia: arch. Polski Związek Niewidomych

Od kilku lat członkowie Polskiego Związku Niewidomych z naszego miasta odnoszą znaczące wyniki i sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej w kręglach klasycznych i bowlingu. W tym roku m.in. wywalczyli medale na Mistrzostwach Europy w Serbii.

Złoty krążek za drużynową grę przywieźli mężczyźni: Teodor Radzimierski
oraz Marek Zwolenkiewicz, a brązowy
w indywidualnych rozgrywkach zdobyła

Maria Harazim. Sukces jest tym większy,
iż w zawodach brało udział około 200 zawodników z 9 państw. Na koncie naszych
mieszkańców są ponadto liczne medale
zdobyte na krajowych i międzynarodowych turniejach. Jastrzębska grupa Polskiego Związku Niewidomych pasjonująca się grą w kręgle liczy 8 osób. Na co
dzień są zrzeszeni w Klubie Sportowym
Karolinka w Chorzowie. Warto przy tym
zaznaczyć, że ponad połowa z jastrzębian - bo aż 3 osoby są reprezentantami
kadry narodowej. Przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych zachęcają

JUDOCY POKAZALI
KLASĘ
Tekst oprac.: Barbara Więckowska

Jeden srebrny i dwa brązowe medale przywieźli zawodnicy
Klubu Judo Koka Jastrzębie z Mistrzostw Polski Młodziczek
i Młodzików. Impreza miała miejsce w Poznaniu w dniach 1415 października.
Srebro na mistrzostwach wywalczył Jakub Garus. W wadze
do 38 kg pokonał zawodników z Wrocławia, Gliwic, Elbląga.
W finale uległ zawodnikowi z Wrocławia i uplasował się na
drugiej pozycji. Z kolei brązowe krążki zdobyły Oliwia Onysk
w kategorii 36 kg oraz Oliwia Kutyła kat. 44 kg.
Powodów do dumy dla klubu i miasta dostarczyła także Paulina Żemła. Jastrzębianka wywalczyła złoty medal w turnieju
z cyklu Pucharu Polski Juniorów Młodszych, który odbył się
7 i 8 października w Oleśnicy. Paulina w kategorii wagowej do
52 kg wygrała wszystkie walki.
Bardzo dobrze młodzi sportowcy z Klubu Judo Koka Jastrzębie poradzili również sobie na Turnieju Międzywojewódzkim
Dzieci, Młodzików i Juniorów Młodszych w Sosnowcu. 22
października miejsca I zdobyli: Kinga Nowak, Filip Moćkun,
Szymon Kwiecień, Patryk Żemła, Oliwier Szefer, Maksyilian
Buczak, Dominik Buczak, Wiktor Filipczyk, Anna Kutyła, Dominik Orszulik. Miejsca II zdobyli: Judyta Góra, Kaja Sinacka,
Karolina Śmiech, Mateusz Błacha, Martyna Szmuryło, Nikodem Kopertowski, Kamil Stalmach, Kajetan Bryła, Jakub Kopczyński. Miejsca III zdobyli: Kacper Nowak, Martyna Śmiech,
Anna Maria Palomba, Zuzanna Kwiecień, Kasjan Piotrowski,
Maksymilian Leśniak, Adam Kupis, Ewa Kupis, Wiktor Stefański, Igor Zjadewicz, Kacper Charęża, Wiktor Mazur.
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zainteresowanych do włączenia się do
grupy grającej w kręgle. By to uczynić,
trzeba posiadać niepełnosprawność z tytułu wzroku stopień znaczny lub umiarkowany oraz pozwolenie od lekarza. Gdy
spełnia się te warunki, wystarczy przyjść
do siedziby związku w naszym mieście
i zapisać się.
- Kręgle to sport dla każdego. Zachęcam
do tej formy aktywności. Jednocześnie chcę
podkreślić, by ludzie nie sugerowali się
wiekiem. Mamy wśród nas panią, która
ma 77 lat i też odnosi sukcesy – mówi Maria Harazim.

POWOŁANIA DO
KADRY NARODOWEJ
Tekst oprac.: JKH GKS Jastrzębie

Dziewięciu zawodników JKH GKS Jastrzębie otrzymało powołania do kadry narodowej. Siedmiu z nich pojedzie na zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe kadry juniorów U20, a dwóch
następnych weźmie udział w konsultacji szkoleniowej kadry
U18, która odbędzie się w Warszawie. (Fot. P. Bialic/PZHL)
Wśród zawodników powołanych przez trenerów "dwudziestki"
Davida Legera i Grzegorza Klicha znaleźli się Dominik Jarosz,
Jakub Michałowski, Dominik Paś, Patryk Pelaczyk, Oskar Prokop, Jan Sołtys oraz Kamil Wałęga. Nasi hokeiści wraz z reprezentacją Polski do lat 20 przejdą 6 listopada specjalistyczne
badania, a później wyjadą na zgrupowanie do Pragi, gdzie rozegrają mecze kontrolne z rówieśnikami Sparty Praga i Hradec
Kralove.
Powołana do reprezentacji Polski do lat 18 otrzymało dwóch
wychowanków JKH GKS Jastrzębie: Jakub Blanik i Przemysław
Rafalik. Na liście rezerwowej stworzonej przez trenera Jarosława Morawieckiego znaleźli się trzej kolejni gracze JKH: Konrad
Gruszczyk, Marcin Płachetka i Adam Wywiał. Osiemnastolatkowie rozegrają dwumecz z białoruskim YUNIOR YUNOST
Mińsk (9 i 10 listopada). Dwumecz poprzedzony zostanie krótkim zgrupowaniem szkoleniowym, które rozpocznie się 6 listopada.
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OSKAR KOZIEŁ ZŁOTYM MEDALISTĄ
MISTRZOSTW EUROPY KYOKUSHIN
Tekst oprac.: Barbara Więckowska, fotografia: arch. Janusz Piorkowski

Oskar Kozieł, zawodnik Jastrzębskiego Klubu Kyokushin Karate
Kumite, został złotym medalistą mistrzostw Europy w kategorii kata 14-15 lat. Zmagania miały miejsce w dniach 13-14 października w Świnoujściu. Wzięło w nich udział 412 zawodników z 24 krajów, walczących w 37 kategoriach wagowych kumite i kata: seniorów, juniorów, juniorów młodszych i młodzików.
W barwach Polski wystartowało 3 zawodników z Jastrzębskiego
Klubu Kyokushin Karate Kumite.
Na podstawie karate-jastrzebie.pl.

24 ZŁOTE KRĄŻKI W PŁYWANIU
W PŁETWACH

Tekst oprac.: Barbara Więckowska, fotografia: KS Nautilus

Zawodnicy KS Nautilus Jastrzębie zajęli drugie miejsce podczas
IV rundy Klubowego Pucharu Polski w pływaniu w płetwach.
W punktacji generalnej zdobyli ponad 25 tys. punktów, a we
wszystkich konkurencjach aż 24 złote krążki. Zawody odbyły
się w Toruniu w dniach 14-15 października. Czterokrotnie na
najwyższym stopniu podium stawali bezkonkurencyjni Zuzanna Rzepka i Krystian Albrecht, zaś trzykrotnie - Amelia Pisarczyk, Balbina Sikora, Sonia Kiliszewska i Filip Giba. Po jednym
złocie do dorobku Nautilusa w Toruniu dołożyli: Wiktoria
Oszkiel, Tatiana Oszkiel i Krzysztof Tokarski, a także sztafeta
dziewcząt 4x50 m bi-fins w składzie Magdalena Gorys, Tatiana
Oszkiel, Sonia Kiliszewska i Emilia Pacyna.
Spośród naszych indywidualnych złotych medalistów krążki
z innego kruszcu zdobywali Tatiana Oszkiel (trzy srebra),
Krzysztof Tokarski (dwa srebra), Sonia Kiliszewska (srebro)
i Wiktoria Oszkiel (brąz). Obok nich do grona medalistów Nautilusa w Toruniu należeli: Emilia Pacyna (trzy srebra i brąz),
Magdalena Gorys (dwa srebra i brąz), Łukasz Majda (dwa
srebra i brąz), Jakub Pelaczyk (srebro i dwa brązy), Mikołaj

www.jastrzebie.pl

Kosmowski (srebro i brąz), Stefania Kiliszewska (dwa brązy),
Klaudia Gorys (brąz) i Martyna Kwapisz (brąz).
Ponadto obok złotej żeńskiej sztafety 4x50 bi-fins srebrne
medale zdobywały też sztafety mieszane 4x50 m (Sonia Kiliszewska, Emilia Pacyna, Mikołaj Kosmowski, Guba) i 4x100 m (Pisarczyk, Rzepka, J. Kosmowski, Albrecht) po powierzchni oraz
sztafeta kobiet 4x100 m bi-fins (Sikora, K. Gorys, Rzepka, Pisarczyk), zaś brąz dołożyła sztafeta męska 4x100 bi-fins (Majda,
J. Kosmowski, Albrecht, Tokarski).
Przede wszystkim należy jednak wyróżnić tych zawodników, którzy stanęli na punktowanym podium w trójboju, za
trzy najlepsze starty. Byli to: Zuzanna Rzepka (złoto w kategorii
wiekowej B), Krzysztof Tokarski (złoto w A), Amelia Pisarczyk
(srebro w A), Tatiana Oszkiel (srebro w E), Balbina Sikora (brąz
w D), Łukasz Majda (brąz w D) i Sonia Kiliszewska (brąz w E).
Teraz z niecierpliwością będziemy czekać na najbliższy start
w Jastrzębiu w czasie Finału Pucharu Polski, który odbędzie się
25 i 26 listopad na basenie Laguna.
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