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PREZYDENT MIASTA

ANNA HETMAN
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

SŁOWO WSTĘPU
Szanowni Mieszkańcy!

W mojej opinii jednym z najważniejszych wydarzeń mijają-

cego miesiąca było przyznanie odznaki zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój emerytowanemu już komendantowi Państwowej
Straży Pożarnej Edwardowi Debernemu. Tytuł ten jest uhonorowaniem działalności na rzecz mieszkańców naszego miasta.
Jest wyrazem dumy z tego, że wśród nas znajduje się człowiek,
który z pasją przez wiele lat, mimo zapewne licznych przeciwności, poświęcał się dla dobra i bezpieczeństwa innych.

Z okazji przypadającego 4 maja dnia św. Floriana, wszystkim

tym, którzy społecznie i zawodowo pełnią odpowiedzialną służbę pożarniczą, składam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, gotowość
niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują, wrażliwość na los
drugiego człowieka to działania zasługujące na najwyższe uznanie. Dziękuję w imieniu własnym i jastrzębskiej społeczności za
wykazywanie pełnej gotowości, zaangażowania i ofiarnej postawy w akcjach ratowniczo-gaśniczych, z którymi nie szczędząc
sił i własnego zdrowia mierzycie się każdego dnia.

Zdecydowanie najlepszą informacją, jaką mam Państwu do

przekazania, jest wznowienie robót drogowych na ulicy Mazowieckiej. To ważna inwestycja, która z uwagi na dużą rozpiętość
czasową wynikającą z szerokiego zakresu robót, budzi wiele
emocji. Mam nadzieję, że po zakończeniu prac budowlanych
z przyjemnością będziemy korzystać z wyremontowanego odcinka drogi a wszelkie niedogodności pójdą w niepamięć.

www.jastrzebie.pl

W maju przypada również jubileusz 30-lecia Miejskiego

Ośrodka Kultury. Z tej okazji wszystkim pracownikom kultury
składam gratulacje oraz wyrazy najwyższego uznania za twórcze
i oryginalne realizowanie celu, jakim jest upowszechnianie
dostępu do kultury oraz pobudzanie artystycznego zamiłowania wśród mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Jednocześnie życzę
twórczej kontynuacji najciekawszych, budzących żywe zainteresowanie społeczne projektów. Niech Miejski Ośrodek Kultury
pozostanie miejscem pełnym magicznej mocy oraz realizacji
artystycznych marzeń jastrzębian.
To, co ważne - na okoliczność 30-lecia, MOK uruchomił nową
stronę internetową i zmienił swój logotyp. A od maja na wszelkie wydarzenia kulturalne i seanse filmowe, bilety możemy kupować online.

S

koro mowa o kulturze, z przyjemnością zapraszam Was na,
po raz pierwszy organizowany w naszym mieście, Jastrzębski
Dzień Rodziny. Mam nadzieję, że 13 maja w Jarze Południowym
spotkają się przedstawiciele wszystkich pokoleń jastrzębian. Nie
ukrywam, że chciałabym, byśmy rodzinnie świętowali jak najczęściej, na okoliczność różnych miejskich wydarzeń. Takimi
mogą być jastrzębskie Dni Miasta. A te niedługo. Podobnie jak
rok temu, będą organizowane przez cały tydzień – od 3 do 11
czerwca. Już teraz zapraszam serdecznie do udziału we wspólnym celebrowaniu tego wydarzenia. Z myślą o różnych gustach
jastrzębian przygotowaliśmy szereg atrakcji. Mam nadzieję, że
każdy jastrzębianin znajdzie coś dla siebie, a Dni Miasta zamienią się w festiwal radości.
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Harmonogram pracy
Rady Miasta
Komisja Rewizyjna - 15.05, godz. 11.00,
sala nr 130A, temat: Sprawy bieżące.

EDWARD DEBERNY
ZASŁUŻONY DLA MIASTA
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia – 16.05, godz. 14.30, sala nr 130A, tematy: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 – absolutorium. 2.Funkcjonowanie targowiska miejskiego.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego
i Samorządu Terytorialnego – 16.05, godz.
12.00, sala nr 130A, tematy: 1. Wizyta
w gminie Zebrzydowice – współdziałanie na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych,
współdziałanie służb ratowniczych gmin
Jastrzębie-Zdrój i Zebrzydowice. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za
2016 r. – absolutorium.
Komisja Edukacji i Polityki Społecznej –
17.05, godz. 14.00, sala nr 130A, tematy:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok – absolutorium, 2. Stan boisk szkolnych i placów zabaw przy publicznych przedszkolach, 3. Świetlice opiekuńczo–wychowawcze w szkołach podstawowych finansowane z programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych
na 2017 rok.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – 22.05, godz. 12.00, sala nr 130A,
temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta za 2016 rok – absolutorium.

St. bryg. Edward Deberny odebrał odznakę „Zasłużony dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”. Uroczyste wręczenie odbyło się
27 kwietnia, podczas sesji Rady Miasta.
- Jestem niezwykle wzruszony przyznaniem mi tak zaszczytnego wyróżnienia.
Okres mojej służby obfitował w zdarzenia trudne, czasem nawet tragiczne, ale
również w przyjemne i dające satysfakcję.
Było dla mnie wyjątkowym zaszczytem
i ogromnym honorem pełnić służbę w Jastrzębiu-Zdroju – podkreślił Edward Deberny, składając podziękowanie za przyznany mu tytuł.
Edward Deberny często spiesząc na
ratunek ludzkiego życia, narażał własne.
Służbę pożarniczą w Jastrzębiu-Zdroju
rozpoczął w 1978 roku po ukończeniu
Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. 1 kwietnia 1998 roku Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie powołał go na stanowisko
Komendanta Rejonowego Państwowej
Straży Pożarnej. Dał się poznać jako zna-

Komisja Skarbu – 23.05, godz. 14.30, sala
nr 130A, temat: Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta za 2016 rok – absolutorium.

Dyżury radnych
Urząd Miasta, pokój nr 303A,
godz. od 15.30 do 17.00

Sesja Rady Miasta 25.05, godz. 13.00,
sala nr 129A, temat: Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta
za 2016 rok – absolutorium.

11 maja, Stefan Woźniak, przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
18 maja, Alina Chojecka, radna Rady Miasta

Komisja Kultury i Sportu – 18.05, godz.
15.00, sala nr 130A, temat: Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za 2016 rok –
absolutorium.
Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
– 18.05, godz. 14.30, sala nr 110A, temat:
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
za 2016 rok – absolutorium.
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komity dowódca różnego rodzaju działań
ratowniczych, m.in. podczas pożarów
lasów czy akcji związanych z usuwaniem
skutków powodzi. Z inicjatywy Edwarda
Debernego i dzięki jego staraniom dokonano generalnej modernizacji strażnicy,
a także wymiany sprzętu i wyposażenia.
Dla poprawy skuteczności działań powołał i zorganizował Specjalistyczną Grupę
Ratownictwa Wysokościowego stosującą techniki alpinistyczne. Powołał także
Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą, która osiągnęła poziom gotowości operacyjno–technicznej do prowadzenia działań na terenie kraju oraz
poza jego granicami. Był pomysłodawcą
i współorganizatorem licznych przedsięwzięć sportowo–pożarniczych, a także
organizował i prowadził zabezpieczenie
logistyczne wielu imprez. Odnosił sukcesy we współpracy międzynarodowej
ze strażakami z Republiki Czeskiej oraz
Ukrainy, za co został uhonorowany odznaczeniami.

1 czerwca, Małgorzata Filipowicz, zastępca
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
8 czerwca, Jarosław Fojt, zastępca przewodniczącego Komisji ds. Skarg, wniosków
i petycji
29 czerwca, Ryszard Rakoczy, radny Rady
Miasta
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KWIETNIOWE OBRADY RADNYCH
Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Piotr Kędzierski

27 kwietnia Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
spotkała się, by obradować podczas IX
sesji zwyczajnej. Tuż po otwarciu posiedzenia miało miejsce krótkie wystąpienie
zaproszonego gościa, księdza Jana Raszyka, pastora Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jastrzębiu-Zdroju z okazji
rozpoczęcia Roku Reformacji w województwie śląskim. Następnie w głównym
temacie sesji Rady Miasta przedstawione
zostały kluczowe projekty strategiczne
wpisane do Strategii Rozwoju Miasta do
roku 2020. Omówione zostało pięć projektów tj. Południowa Obwodnica Miasta
(ul. Wyzwolenia), rewitalizacja społeczno-gospodarcza obszarów miejskich
dotycząca Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego oraz Jaru Południowego przy
ul. Wielkopolskiej, a także temat tzw. strefy centrum, czyli stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej w rejonie
ul. Sybiraków i Północnej. Ponadto dyskutowano w przedmiocie wykorzystania
Łaźni Moszczenica oraz alternatywnych
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lokalizacji z przeznaczeniem na Centrum
Nauki, Innowacji i Biznesu. Ostatnim
z zagadnień w ramach projektów strategicznych było uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego z aglomeracją śląską.

Z kluczowymi projektami
wpisanymi do Strategii Rozwoju Miasta zapoznali się
jastrzębscy radni, podczas
kwietniowego posiedzenia
W kolejnym punkcie radni wycofali
z porządku obrad projekt uchwały dotyczący przyjęcia Programu rozwoju
sportu, rekreacji i turystyki do roku
2020 z perspektywą do 2025 oraz projekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego przy ul. Kaszubskiej oznaczonego symbolem C 90. Prze-

głosowano natomiast dziesięć uchwał
w temacie m.in. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmiany Uchwały
budżetowej miasta na 2017 r., udzielenia
pomocy finansowej z budżetu miasta dla
gminy Mszana czy udzielenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Jastrzębia.
Wśród przegłosowanych uchwał znalazły
się także te dotyczące ustalenia rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych,
uchwała w sprawie zmiany Uchwały
z 22 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki
rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok, a także pakiet uchwał
gruntowych. Podczas obrad przedstawione zostały również sprawozdania
z działalności Komisji Kultury i Sportu
oraz Komisji Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej Rady Miasta.
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DROGOWCY WRACAJĄ NA
UL. MAZOWIECKĄ

Rusza przebudowa ul. Mazowieckiej. Zakres robót
obejmie wymianę krawężników drogowych, konstrukcję podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną na długości 950 mb. Prace mają kosztować 2,1
mln zł i potrwają do końca listopada. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku został wykonany remont
odwodnienia ul. Mazowieckiej.

POTRENUJ NA OS. PRZYJAŹŃ

TRWA PRZEBUDOWA BOISKA

Dobiegają końca prace związane z przebudową boiska do piłki nożnej w jarze przy ul. Moniuszki. Robotnicy wykonali już podbudowę i ułożyli warstwę
amortyzującą, a obecnie przystępują do układania
trawy i montażu urządzeń sportowych. To tutaj,
w samym sercu osiedla Przyjaźń, grał za młodu
Kamil Glik, reprezentant Polski w piłce nożnej. I to
właśnie Kamil Glik wyszedł z inicjatywą finansowego
wsparcia przebudowy boiska w tej dzielnicy miasta.
Na ten cel obrońca AS Monaco przeznaczył 150 tys.
zł, z Ministerstwa Sportu udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 155 tys. zł, a 361 tys. zł
pochodzi z budżetu miasta.

ZATOKI AUTOBUSOWE JUŻ GOTOWE

Mieszkańców, którzy lubią aktywnie spędzać czas,
zapraszamy na ul. Moniuszki. To tutaj, tuż obok siłowni pod chmurką, powstał plac do street workoutu. O swoją sylwetkę można zadbać ćwicząc m.in.
na urządzeniu typu "spętane dłonie" umożliwiającym przesuwanie się przy użyciu siły rąk, a także na
ławce do brzuszków czy drążkach do podciągania.
Pod urządzeniami została wykonana nawierzchnia
amortyzująca upadek z wysokości w postaci ażurowych mat gumowych. Siłownia na świeżym powietrzu i street workout to znakomity duet, by wyrabiać
kondycję fizyczną.
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Na ul. Powstańców Śląskich przy skrzyżowaniu
z ul. Partyzantów wybudowane zostały dwie zatoki
autobusowe wraz z wiatami przystankowymi. Prace
objęły też wykonanie chodnika z kostki betonowej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę słupa oświetleniowego.
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SZATNIE ZOSTAŁY ODNOWIONE

WIOSENNE PORZĄDKI

Trwają prace modernizacyjne w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Modernizacji uległy już
m.in parking przy budynku MOSiR-u oraz szatnie –
także ta przeznaczona dla drużyny gospodarzy, czyli
zawodników GKS-u 1962 Jastrzębie. III-ligowcy do dyspozycji mają m.in. profesjonalną myjkę do butów piłkarskich. W kolejnych szatniach na bieżąco trwają prace remontowe, natomiast te, które są gotowe zostały
w pełni wyposażone w kabiny prysznicowe, sanitariaty
czy szafki na ubrania i są przeznaczone dla sędziów
oraz uczestników zajęć prowadzonych przez ośrodek.

Nadszedł czas wiosennych porządków i firmy przystąpiły do utrzymania letniego miasta. Do obowiązków wykonawców należy dbanie o porządek i czystość ulic, chodników, ścieżek rowerowych, deptaków, parkingów, schodów, przystanków i wpustów
kanalizacji deszczowej. Jest to czas, kiedy odbywa
się koszenie, grabienie trawy i liści, pielęgnacja żywopłotów, drzew i krzewów. Na jeden miesiąc utrzymania letniego w budżecie miasta zabezpieczono
ponad 945 tys. zł. W naszym mieście nie brakuje też
pięknie skomponowanych miejsc zielonych. Kolorowe rośliny zdobią m.in. Park Zdrojowy, ul. 1 Maja
czy teren przed Urzędem Miasta.

DO SZPITALI TRAFIŁ NOWY SPRZĘT
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Maciej Gucik

Jastrzębskie szpitale wzbogaciły się o aparaturę medyczną wartą 130 tys. zł. Sprzęt został
zakupiony z budżetu miasta, a oficjalnego przekazania dokonała 13 kwietnia prezydent
Anna Hetman.
Nowoczesny, zaawansowany technologicznie kolonoskop trafił
na Oddział Gastrologiczno-Wewnętrzny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2. - Urządzenie służy m.in. do przeprowadzenia oceny endoskopowej i wykonywania badań diagnostycznych dolnego odcinka przewodu pokarmowego – wyjaśnia
lek. Michał Oleś, zastępca dyrektora ds. lecznictwa. Oddział
otrzymał również defibrylator z monitorem, a więc sprzęt ratujący życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia lub zaburzeń akcji serca. Z kolei na użytek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego zostały zakupione lampy zabiegowo-operacyjne.
Nowym sprzętem dysponuje również Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci. Lecznica otrzymała podoskop z dodatkową kamerką full hd i funkcją archiwizacji wyników badań wraz z pakietem do analizy postawy ciała i jego lokomocji
oraz aparat do elektroterapii. - Podoskop to bardzo użyteczne
urządzenie służące do wykrywania wszelkich wad postawy ciała
w obrębie obręczy barkowej, kręgosłupa, kończyn dolnych, stóp
oraz chodu. Urządzenie jest wykorzystywane w diagnostyce i leczeniu dzieci – tłumaczy Zbigniew Sitko, kierownik działu fizjowww.jastrzebie.pl

terapii Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci.
Aparat do elektroterapii służy natomiast do przeprowadzania
wszelkich zabiegów fizykoterapeutycznych u dzieci i jest wykorzystywany w celach leczniczych i diagnostycznych.
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BEZPIECZEŃSTWO

GRUPA DO ZADAŃ SPECJALNYCH
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Strażacy ze specjalistycznej grupy ratowniczo-poszukiwawczej z Jastrzębia-Zdroju, którzy ze specjalnie wyszkolonymi
psami przeszukiwali gruzowisko zawalonej niedawno kamienicy w dolnośląskich
Świebodzicach, gościli w Urzędzie Miasta.
W niezwykle wymagającej akcji uczestniczyło wówczas 14 ratowników i 4 psy.
28 kwietnia spotkała się z nimi prezydent
Anna Hetman.
Straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów, ale także ratownictwo drogowe,
wodne, chemiczne, ekologiczne czy wy-

sokościowe. W jastrzębskiej Komendzie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
działają: grupa ratownictwa wysokościowego i grupa poszukiwawczo-ratownicza.
Dysponują one odpowiednio przeszkolonymi ludźmi i sprzętem niezbędnym do
prowadzenia akcji w nietypowych warunkach. To ci sami strażacy, którzy na co
dzień gaszą pożary i pomagają podczas
wypadków drogowych na terenie naszego
miasta. W grupie ratowników są też psy,
które doskonale sprawdzają się podczas
akcji, niejednokrotnie zastępując pracę

ludzi i różnego rodzaju urządzeń. To, jak
są potrzebne, pokazują właśnie m.in. katastrofy budowlane, gdzie pomoc czworonogów jest nieoceniona.
Z uwagi na doświadczenie i wyszkolenie, dziewięciu strażaków, w tym trzech
przewodników z psami ratowniczymi,
zostało obecnie włączonych do działań
ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej (USAR
Poland).

ALKOMAT DLA KAŻDEGO
Tekst: Agata Krypczyk, fotografia: Piotr Kędzierski

Każdy, kto ma wątpliwości, czy może
usiąść za kierownicą samochodu lub iść
do pracy i chciałby skontrolować stan
trzeźwości, może samodzielnie wykonać
takie badanie w jastrzębskiej Komendzie
Miejskiej Policji.
- Alkomat pozwala na precyzyjne
sprawdzenie poziomu alkoholu we krwi,
a jego zainstalowanie ma ułatwić mieszkańcom kontrolę swojego organizmu.
Ustniki zostały tu zastąpione słomkami,
dzięki którym każdy może sprawdzić swoją trzeźwość. Obsługa jest bardzo prosta,
a sam wynik precyzyjny – mówi komendant policji Krzysztof Herzyk.
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Zakupiony przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój alkomat kosztował 2,5 tys. zł.
W alkomacie zastosowano "policyjną"
technologię czujnika elektrochemicznego, dzięki czemu zarówno precyzja

pomiaru, jak i stabilność działania jest
gwarantowana. Kolejne kroki wykonywania pomiaru oparte są na informacjach tekstowych wyświetlanych na ekranie LCD. Jako ustniki w trakcie badania
wykorzystywane są słomki do napojów.
Wynik wyświetlany jest na wyświetlaczu
LCD, a pomiaru dokonuje mikrokomputer. Dodatkowym atutem urządzenia jest
możliwość wyświetlania na 7-calowym
ekranie LCD zdjęć, filmów lub komunikatów, które mogą zostać w przyszłości
wykorzystywane do informowania o planowanych akcjach drogowych i innych
inicjatywach profilaktycznych.
Jastrząb I maj 2017

AKTUALNOŚCI

DOWIEDZ SIĘ, GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Od 1 sierpnia ruszy kolejny nabór wniosków w ramach programu Rodzina 500
plus oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski będzie można składać
w Urzędzie Miasta przy al. Piłsudskiego
60 oraz w hali widowiskowo-sportowej
przy al. Jana Pawła II 6. Co ważne, również wnioski o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego z dodatkami od 1 września
będą przyjmowane wyłącznie w tych właśnie miejscach. Stanowiska będą czynne
od poniedziałku do środy w godzinach
od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do
17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.
- Nowych wniosków nie będzie można
złożyć w budynku Urzędu przy ul. Zielonej 20a i 18a. Tutaj będą obsługiwani wyłącznie klienci starający się o świadczenia
opiekuńcze związane z niepełnospraw-

nością, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, a także
w zakresie jednorazowego świadczenia

„Za życiem” oraz jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw.
becikowego – wyjaśnia Beata Gatner-Piekar, naczelnik Wydziału Spraw Rodzin-

nych i Alimentacyjnych. Oprócz tego
przy ul. Zielonej 20a będą obsługiwani
klienci zgłaszający zmianę wysokości
dochodów, sytuacji rodzinnej, w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego oraz inne zmiany mające
wpływ na otrzymywane świadczenia.
Zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych jak
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
można wypełnić oraz złożyć wniosek
wraz z załącznikami elektronicznie poprzez strony: www.epuap.pl, www.sekap.
pl, www.empatia.mpips.gov.pl. Wniosek
w zakresie świadczeń wychowawczych
dodatkowo można złożyć poprzez bankowość elektroniczną oraz PUE ZUS.

MŁODZIEŻ NA STAŻU W NIEMCZECH
Tekst i fotografia: Zespół Szkół nr 2

Grupa 31 uczniów Zespołu Szkół Nr 2
odbyła dwutygodniowy staż zagraniczny
w niemieckim mieście Chemnitz w ramach Programu Erasmus+. Wyjazd na
zagraniczną praktykę zawodową był dla
uczniów klas ekonomicznych, gastronomicznych i logistycznych doskonałą
okazją do zdobycia nowych umiejętności
zawodowych i językowych.
Uczniowie klas ekonomicznych pracowali na programach komputerowych
wspomagających funkcjonowanie firmy,
uczyli się podejmować zyskowne decyzje
www.jastrzebie.pl

ekonomiczne, które uwzględniały możliwości produkcyjne firmy, jej zasoby finansowe oraz kadrowe. Nie zabrakło również
pracy z niemieckimi dokumentami handlowymi, takimi jak zamówienie, umowa
o dostawę czy faktura. Młodzi logistycy
poznali funkcjonowanie magazynu, jako
podstawowego podmiotu w łańcuchu
dostaw, uczestniczyli w inwentaryzacji
towarów, a także wypełniali dokumenty związane z zaopatrzeniem i zbytem.
Ciekawym doświadczeniem dla uczniów
klas gastronomicznych była praca w nie-

mieckich renomowanych restauracjach
oraz zakładach gastronomicznych.
Założeniem realizowanego projektu
było nie tylko doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych. Plan stażu
pozwolił również uczniom poznać zwyczaje i kulturę regionu saksońskiego.

Projekt współfinansowany w ramach
programu Unii Europejskiej Erasmus+
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MAMY NAJTAŃSZĄ WODĘ
Tekst: Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Kolejny rok z rzędu ceny wody i ścieków pozostaną na dotychczasowym poziomie. Klienci
Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. nie zaznali podwyżek od 2013 roku.
- Jesteśmy dumni, że udaje nam się oferować mieszkańcom usługi najwyższej jakości w cenach,
które należą do najniższych w regionie – podkreśla Tadeusz Pilarski, prezes zarządu JZWiK.
Wysokość cen za dostarczoną wodę
L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena
netto

brutto

Jednostka
miary

0

1

2

3

4

5

1

Wszystkie grupy taryfowe odbiorców

Cena za dostarczoną wodę

3,99

4,31

zł/m3

netto

brutto

Jednostka
miary

Wysokość stawek opłaty abonamentowej
Cena

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

0

1

2

3

4

5

1

Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego –
maksymalne zapotrzebowania na wodę do 2,5m3/godz.

Stawka opłaty
abonamentowej

12,15

13,12

zł/miesiąc

2

Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego –
maksymalne zapotrzebowania na wodę
3
3
powyżej 2,5m /godz. do 6,3m /godz.

Stawka opłaty
abonamentowej

19,12

20,65

zł/miesiąc

3

Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego –
maksymalne zapotrzebowania na wodę
3
3
powyżej 6,3m /godz. do 25m /godz.

Stawka opłaty
abonamentowej

53,43

57,70

zł/miesiąc

4

Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego –
maksymalne zapotrzebowania na wodę
3
powyżej 25m /godz.

Stawka opłaty
abonamentowej

123,09

132,94

zł/miesiąc

5

Odbiorcy korzystający z Internetowego Biura Obsługi
Klientów – rozliczani wg wodomierza głównego

Stawka opłaty
abonamentowej

10,90

11,77

zł/miesiąc

netto

brutto

Jednostka
miary

Wysokość cen za odprowadzane ścieki
Taryfowa grupa odbiorców

0

1

2

3

4

5

Wszystkie grupy taryfowe odbiorców

Cena za odprowadzane
ścieki

5,99

6,47

zł/m3

1

Wyszczególnienie

Cena

L.p.

PROJEKT UCHWAŁY NA FINISZU
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Prace nad projektem uchwały reklamowej
wkroczyły w decydujący etap. Przygotowany projekt ma spełniać w jak najszerszym zakresie oczekiwania mieszkańców
w kwestii lokalizacji reklam i poprawy
ładu przestrzennego w naszym mieście.
- Zapisy uchwały wprowadziły podział
miasta na 7 stref zwanych „strefami krajobrazowymi”. Znalazły się w niej także regulacje dotyczące zasad umieszczania reklam
i szyldów z uwzględnieniem lokalizacji
i charakteru zabudowy, a ponadto zasady i warunki sytuowania obiektów małej
10

architektury oraz ogrodzeń wraz z określeniem okresu do ich dostosowania. Projekt
uchwały będzie wyłożony do publicznego
wglądu, o czym w będziemy informować w drodze obwieszczenia i ogłoszenia
w prasie lokalnej, a także na stronie www.
jastrzebie.pl - wyjaśnia Barbara Mirecka,
naczelnik Wydziału Architektury Urzędu
Miasta.
Przypomnijmy, że prace nad projektem uchwały zostały rozpoczęte jesienią
ubiegłego roku. Informowaliśmy o tym
we wrześniowym numerze gazety „Ja-

strząb”, gdzie obok informacji o przystąpieniu do sporządzenia uchwały, znalazła
się ankieta na temat estetyki przestrzeni
publicznych naszego miasta. Obecnie
trwa uzgadnianie projektu oraz zasięganie opinii właściwych organów zgodnie
z przepisami regulującymi procedurę stanowienia uchwał reklamowych. O istocie
tworzonego prawa miejscowego, jakim
jest uchwała reklamowa nie trzeba już
dziś nikogo przekonywać.

Jastrząb I maj 2017

EKOLOGIA

ULEGNIJMY MODZIE NA EKOLOGIĘ
Jastrzębie-Zdrój to piękne i zielone miasto. By żyło się nam dobrze, wygodnie i bezpiecznie,
trzeba pamiętać o tym, że każdy z nas ma wpływ na stan środowiska naturalnego. W tym
numerze miesięcznika „Jastrząb” przedstawiamy działalność Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
✔ PRZYJMOWANE SĄ
✔ odpady zielone powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów
zielonych z nieruchomości zamieszkałych oraz z ogrodów działkowych usytuowanych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój,
✔ odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
powstające w wyniku prac remontowo-budowlanych prowadzonych
samodzielnie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej a w zabudowie wielorodzinnej również przez właściciela mieszkania lub użytkownika lokalu mieszkalnego.

ilość nielimitowana
ilość limitowana

Dostarczane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami
np. szkłem, metalami, tworzywami sztucznymi.
Informacja o lokalizacji i godzinach otwarcia punktu
dostępna jest na stronie Urzędu Miasta
www.jastrzebie.pl lub www.bip.jastrzebie.pl w zakładce
„gospodarka odpadami” oraz pod numerem (32) 47-85-396.
Warunkiem przyjęcia odpadów do GPZON i PSZOK jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość właściciela nieruchomości lub osoby działającej w jego imieniu oraz sporządzenie stosownego oświadczenia o pochodzeniu odpadów.

GMINNY PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (GPZON)
JZK przy ul. Dworcowej 17d (Dzielnica Zdrój), tel. (32) 475-14-95 wew. 29 lub 37

✔ PRZYJMOWANE SĄ
Z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są nieodpłatnie odpady
niebezpieczne, w tym m.in.:
✔ zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki i chemikalia, świetlówki, opakowania i farby zawierające substancje niebezpieczne oraz zużyte opony, meble i inne
odpady wielkogabarytowe.
Z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych bezpłatnie przyjmowane są:
✔ papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe.

GODZINY OTWARCIA:
• poniedziałek–piątek 7.30–17.00,
• soboty 8.00–12.00
(za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
www.jastrzebie.pl
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 95
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778,
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwały Nr XI.102.2016 z dnia 4 października
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 95, w granicach określonych w załączniku
graficznym.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać
w siedzibie Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60,
w terminie do 9 czerwca 2017 r. - osobiście, ustnie do protokołu, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej w rozumieniu art. 18 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego przy ul. Mikołaja Reja w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Sz94
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) oraz
art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwały Nr XI.104.2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego przy ulicy Mikołaja Reja w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Sz94, w granicach określonych w załączniku graficznym.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego
planu miejscowego.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
al. Józefa Piłsudskiego 60, w terminie do 9 czerwca 2017 r. - osobiście, ustnie
do protokołu, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej w rozumieniu art.
18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na adres e-mail:
ar@um.jastrzebie.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego przy ul. Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz93
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), art.
39 ust. 1 pkt 1 i art.40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.
353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój
Uchwały Nr XI.103.2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego przy ulicy Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem
Bz93 w obszarze jak na załączniku graficznym.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
al. Józefa Piłsudskiego 60, w terminie do 9 czerwca 2017 r. - osobiście, ustnie
do protokołu, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej w rozumieniu art.
18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na adres e-mail:
ar@um.jastrzebie.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego przy skrzyżowaniu al. Józefa Piłsudskiego i ul. A. Bożka w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 96
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778,
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwały Nr II.5.2017
z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy skrzyżowaniu alei Józefa Piłsudskiego i ul. A. Bożka w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego
symbolem C 96, w granicach określonych w załączniku graficznym.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego
planu miejscowego.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
al. Józefa Piłsudskiego 60, w terminie do 9 czerwca 2017 r. - osobiście, ustnie
do protokołu, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej w rozumieniu art.
18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na adres e-mail:
ar@um.jastrzebie.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE - ZDRÓJ
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego przy ul. Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 92
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) oraz
art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
353, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwały Nr XI.101.2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego przy ulicy Wodzisławskiej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem C 92, w granicach określonych w załączniku graficznym.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego
planu miejscowego.
Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
al. Józefa Piłsudskiego 60, w terminie do 9 czerwca 2017 r. - osobiście, ustnie
do protokołu, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej w rozumieniu art.
18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na adres e-mail:
ar@um.jastrzebie.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczonego symbolem C 91

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778
z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 48 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr IV.44.2016 z dnia 22 marca 2016r . zawiadamiam o wyłożeniu
www.jastrzebie.pl

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczonego symbolem C 91. Informuję, że za zgodą organów do tego powołanych
tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim odstąpiono
od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 22 maja 2017 r. do 22 czerwca 2017 r.
w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury, Al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój nr 303B w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - środa od
7.30 - 15.30, czwartek od 7.30 - 17.00, piątek od 7.30 - 14.00 oraz na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
pod adresem: bip.jastrzebie.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planie odbędzie się
w dniu 6 czerwca 2017 r., o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
w sali nr 130A. Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, uwagi do wyłożonego projektu planu miejscowego może
wnieść każdy, kto kwestionuje jego ustalenia, w terminie dnia 7 lipca 2017 r.
Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój - osobiście, ustnie do protokołu,
drogą pocztową lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl.
Uwagi należy kierować do: Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, winny one
zawierać: imię, nazwisko lub nazwę składającego, jego adres, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy i przedmiot uwagi.
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OGŁOSZENIA / KULTURA

wynajmij

LOKAL ZA 1 zł

Jastrzębie-Zdrój

kopalnie pomysłow - pokłady możliwości

tel. 32 47 87 000

Tekst: Miejski Zarząd Nieruchomości

Trwa konkurs pisemnych ofert na najem lokali użytkowych położonych w Jastrzębiu-Zdroju, przeznaczonych na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej i twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę za 1 złoty”.
I. Lokale użytkowe biorące udział w konkursie:
1) ul. Zielona 16A – lokal o pow. 39,45 m2,
2) ul. Sybiraków 2/1 – lokal o pow. 13,50 m2,
3) ul. Sybiraków 2/2 – lokal o pow. 16,80 m2,
4) Podziemne Pasaże Handlowe „A”: lok. A8 – lokal o pow.
19,50 m2, lok. B10 – lokal o pow. 25,20 m2, lok. D2 – lokal
o pow. 20,30 m2, lok. S1 – lokal o pow. 20,30 m2, lok. D04 –
lokal o pow. 12,40 m2, lok. D08 – lokal o pow. 18,20 m2, lok.
D12 – lokal o pow. 21,07 m2, lok. B11 – lokal o pow. 24,40 m2,
lok. D11 – lokal o pow. 11,53 m2, lok. B04 – lokal o pow. 10,16
m2, lok. B06 – lokal o pow. 8,08 m2, lok. B07– lokal o pow. 18,02
m2, lok. B9 – lokal o pow. 29,10 m2, lok. D05 – lokal o pow.
48,96 m2, lok. D06 – lokal o pow. 23,42 m2, lok. D07 – lokal
o pow. 19,60 m2, lok. D09 – lokal o pow. 13,85 m2, lok. D10 –
lokal o pow. 17,74 m2,
5) Podziemne Pasaże Handlowe „B” lok. 5 – lokal o pow. 13,10
m2, lok. 6 – lokal o pow. 12,80 m2, lok. 7 – lokal o pow. 13,40 m2,
lok. 15 – lokal o pow. 12,50 m2.
Stawka czynszu najmu dla wszystkich lokali wynosi 1,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie. Dopuszcza się możliwość składania ofert na jeden lub kilka lokali. Dla
każdego z lokali należy złożyć odrębną ofertę.
II. Termin i miejsce składania ofert.
1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach
z napisem „Oferta w konkursie na najem lokalu na kulturę za
1 złoty” do 23 maja 2017 r. do godziny 11.00.
2. Formularz należy złożyć:
a) pocztą na adres: Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja
55, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
b) osobiście: w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości
ul. 1 Maja 55, 44-335 Jastrzębie-Zdrój w biurze podawczym.
III. Oględziny lokali.
Istnieje możliwość dokonania oględzin lokali. W celu ustalenia
terminu wizji należy kontaktować się z administratorem lokali
użytkowych Magdaleną Sitek, tel.: 32 47 87 016.
IV. Wadium.
W konkursie mogą brać udział podmioty, które wniosą wadium. Wysokość wadium dla poszczególnych lokali wynosi:
ul. Zielona 16A – 39,45 zł, ul. Sybiraków 2/1 – 13,50 zł, ul. Sybi14

raków 2/2 –16,80 zł, Podziemne Pasaże Handlowe „A”: lok. A8
– 19,50 zł, lok. B10 –25,20 zł, lok. D2 – 20,30 zł, lok. S1 – 20,30
zł, lok. D04 – 12,40 zł, lok. D08 – 18,20 zł, lok. D12 – 21,07 zł,
lok. B11 – 24,40 zł, lok. D11 – 11,53 zł, lok. B04 – 10,16 zł, lok.
B06 – 8,08 zł, lok. B07– 18,02 zł, lok. B9 – 29,10 zł, lok. D05 –
48,96 zł, lok. D06 – 23,42 zł, lok. D07 – 19,60 zł, lok. D09 – 13,85
zł, lok. D10 – 17,74 zł, Podziemne Pasaże Handlowe „B”: lok.
5 – 13,10 zł, lok. 6 – 12,80 zł, lok. 7 – 13,40 zł, lok. 15 – 12,50 zł.
W przypadku złożenia przez jednego oferenta ofert w sprawie
najmu więcej niż jednego lokalu, oferent zobowiązany jest:
a) w przypadku zamiaru wynajęcia tylko jednego z wybranych
lokali - do wniesienia wadium określonego dla lokalu;
b) w przypadku zamiaru wynajęcia kilku wybranych lokali - do
wniesienia wadium za każdy lokal.
Wadium należy wpłacić na konto nr: 08 8470 0001 2001 0029
6139 0003 - Miejskiego Zarządu Nieruchomości przy ul. 1 Maja
55 w Jastrzębiu-Zdroju, nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem konkursu. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu
środków na rachunek bankowy. W tytule wpłaty należy wskazać nazwę konkursu i adres lokalu, na który zostanie złożona
oferta. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty. Wadium oferenta, który wygra konkurs zalicza się
na poczet kaucji gwarancyjnej. Wadium oferenta, który wygra
konkurs, a uchyli się od zawarcia umowy w terminie 21 dni od
daty ogłoszenia wyników przepada. Wadium oferenta, który
nie wygra w konkursie zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od zakończenia przetargu na wskazany przez oferenta
rachunek bankowy.
V. Odwołania.
Odwołania od wyników konkursu należy składać w formie
pisemnej do Dyrektora Miejskiego Zarządu Nieruchomości
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 55 w terminie 7 dni od daty
podania ich do publicznej wiadomości.
VI. Dodatkowe informacje.
W postępowaniu obowiązują: Regulamin konkursu „Lokal na
kulturę za 1 złoty”, Regulamin organizowania konkursu na najem lokali użytkowych „Lokal na kulturę za 1 złoty”.
Pełna dokumentacja związana z konkursem znajduje się
na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości:
www.mzn.jastrzebie.pl – zakładka „Lokale użytkowe”.
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zapisz w kalendarzu
www.mok.jastrzebie.pl

09.05, WTOREK

godz. 16.00 „Oko rysia” rozgrywki
planszowe, świetlica „Astra”
godz. 16.00 „Gniazdko pełne niespodzianek” zajęcia plastyczne dla dzieci,
świetlica „Skarbnik”
godz. 16.30 „Barwna mozaika”, świetlica „Nastolatek”

10.05, ŚRODA

godz. 16.00 „Ślimak, ślimak, pokaż
rogi!” zajęcia plastyczne dla dzieci, świetlica „Stryszek”
godz. 16.00 „Miniodbitki”, świetlica
„Kanon”
godz. 16.30 „Kolorowe okno”, świetlica
„Iskierka”

11.05, CZWARTEK

godz. 15.30 „Kwiatowy recycling” zaję-

www.jastrzebie.pl

cia plastyczne dla dzieci, świetlica „Promyk”
godz. 17.00 „Mistrz słowa” zabawy
z językiem polskim (Klub 55+), klub
„Metronom”

16.05, WTOREK

godz. 16.30 XII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL POEZJI – impreza
współorganizowana z PP 19 i PP 11, kino
„Centrum”
godz. 16.00 „Majówkowe granie” turniej Rummikuba, świetlica „Skarbnik”
godz. 16.30 „Gram, bo lubię" turniej
gier, świetlica „Nastolatek”

17.05, ŚRODA

godz. 16.00 „Szare komórki w akcji”
krzyżówki i rebusy, świetlica „Astra”
godz. 16.00 „Drucikowe cuda” konkurs
dla dzieci, świetlica „Kanon”
godz. 16.30 „Uśmiech i dobra zabawa udanego dnia podstawa”, świetlica
„Iskierka”
godz. 16.00 „Na kamieniu”, świetlica
„Stryszek”

18.05, CZWARTEK

godz. 15.30 „Bingo!” turniej dla dzieci,
świetlica „Promyk”
godz. 17.00 „Ozdoby z bambusa” zajęcia rękodzielnicze (Klub 55+), klub „Metronom”

19.05, PIĄTEK

godz. 17.15 Popisy breakdance dla rodziców uczestników zajęć, klub „Kaktus”

21.05, NIEDZIELA

godz. 14.00 IV Piknik w kurorcie –
otwarcie sezonu w jastrzębskim uzdrowisku, Park Zdrojowy, Dom Zdrojowy

23.05, WTOREK

godz. 16.00 „Paski w roli głównej”,
świetlica „Skarbnik”

24.05, ŚRODA

godz. 16.00 „Moja mama wszystko wie,
moją mamę kochać chcę” zajęcia plastyczne, świetlica „Astra”
godz. 16.00 „Słodkie kwiatki na Dzień
Matki” zajęcia dla dzieci, świetlica „Kanon”
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godz. 16.00 „Bliskie spotkanie z pająkiem!” zajęcia techniczne dla dzieci,
świetlica „Stryszek”
godz. 16.30 „Dla Ciebie Mamo” zabawy
plastyczne, świetlica „Iskierka”
godz. 16.30 „Kocham mamę, kocham
tatę, bo są dla mnie całym światem” zabawy plastyczne, świetlica „Nastolatek”

25.05, CZWARTEK

godz. 15.30 „Ukryte obrazki” zabawy
edukacyjne dla dzieci, świetlica „Promyk”
godz. 17.00 „Twarz promienna jak maj”
warsztaty makijażu dla kobiet dojrzałych
(Klub 55+), klub „Metronom”

29.05, PONIEDZIAŁEK

godz. 15.30 „Kolaż z fantazją”, świetlica
„Promyk”

30.05, WTOREK

godz. 16.00 „Co w trawie piszczy”
warsztaty plastyczne, świetlica „Skarbnik”
godz. 16.00 „W świecie akwareli”, świetlica „Astra”

FESTIWAL FOOD TRUCKÓW
to street food z całego świata i kulinarna uczta. Na trzy dni parking przed kinem
Centrum zamieni się w wielką jadłodajnię na świeżym powietrzu. W 20 furgonetkach będzie można spróbować m.in. burgerów, dań tex-mex, czy kuchni orientalnej. Nie zabraknie też kultowych frytek belgijskich oraz lodów tajskich. Do tego
dawka dobrej muzyki i moc atrakcji dla dzieci.
Data: 12-14 maja, godz. 18.00
Miejsce: parking przed kinem Centrum
Organizator: www.food-fest.pl

31.05, ŚRODA

godz. 16.00 „Oko bystrzaka” zabawa
dla dzieci, świetlica „Kanon”
godz. 16.00 „Poznajemy techniki graficzne: gipsoryt” zajęcia plastyczne dla
dzieci, świetlica „Stryszek”
godz. 16.30 „Bocian biały” zabawa edukacyjna, świetlica „Iskierka”

www.biblioteka.jastrzebie.pl

BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!
XIV edycja
Tygodnia Bibliotek
08.05, PONIEDZIAŁEK

ŚWIAT WEDŁUG
CZOCHERA
to znany z „Mam Talent” nietypowy
duet – brzuchomówca Piotr Boruta
i jego nastroszony kumpel Czocher.
Spotkania z Czocherem wywołują
u dzieci wiele radości i pozytywnych
emocji. W spektaklu – poza słowem
i muzyką – zobaczycie: żonglerkę, pantomimę, iluzję, piosenki i konkursy. Bilety w cenie 10
zł do nabycia w Klubie „Kaktus”. Rezerwacje tel. 32 4712 353
w godz. od 12.00 do 18.00.
Data: 8 czerwca, godz. 10.00
Miejsce: kino Centrum
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Do 26.05 można oglądać wystawę „Żeglujemy z pasją. Historia żeglarstwa
w Jastrzębiu-Zdroju”. Interesujące zdjęcia z przygód na wodzie, unikatowe
dokumenty, zdobyte trofea, żeglarskie
wyposażenie, a nawet mała łódka – to
tylko niektóre eksponaty, które można
obejrzeć.

SPOTKANIA. OCZYWIŚCIE!
godz. 08.30 Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską dla uczniów klas V i VI
szkoły podstawowej, Biblioteka Główna,
ul. Wielkopolska 1a
godz. 14.00 KREATYWNI – spotkania
artystyczne dla dorosłych, Masnówka,
ul. Witczaka 3a
godz. 14:00-18:00 Wymiana książek, gry planszowe, Biblioteka Główna,
ul. Wielkopolska 1a
godz. 16.30 Sprawdź swój wzrok – spotkanie z optykiem Doktor Marchewka,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 16.30 Babskie 5 minut - spotkanie z brafitterką Sylwią Kustrą, Filia nr 5,
ul. Jasna 1a
godz. 18.00 Busem przez Świat – spotkanie z Karolem Lewandowskim, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
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godz. 19.30 Spotkanie z Anną Dziewit-Meller, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

09.05, WTOREK

NOWE TECHNOLOGIE.
OCZYWIŚCIE!
godz. 10.00 Digitalbooki – warsztaty
na temat nowoczesnych form książek dla
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 10.00 Eureka! – pokaz wynalazków, Masnówka, ul. Witczaka 3a
godz. 10.00 i 11.00 Wszystko o pszczołach i miodzie - spotkanie z pszczelarzem, Filia nr 3, ul. Krakowska 38
godz. 10.20 Nowe technologie w bibliologii i bibliotekarstwie – prezentacja
i warsztaty plastyczne, Filia nr 1,
ul. Opolska 723
godz. 11.30 Multimedialna Biblioteka – warsztaty korzystania z katalogu
OPAC dla młodzieży, Biblioteka Główna,
ul. Wielkopolska 1a
godz. 14.00 Programowanie w Bibliotece – zabawa z programem SCRATCH dla
dzieci, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 16.30 Czytam sobie z Robotem
Robertem – warsztaty literacko-plastycz-

ne dla 5,6-latków, Biblioteka Główna,
ul. Wielkopolska 1a
godz. 17:00 Filozofia i technika - wykład z cyklu Filozofia dla każdego, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

10.05, ŚRODA

ROZRYWKA. OCZYWIŚCIE!
godz. 10.00 Rozrywka na maxa – zabawy ruchowe i plastyczne dla dzieci, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 11.00 Zabawa z teatrem, Masnówka, ul. Witczaka 3a
godz. 11.30 Wielcy przegrani czy zniszczeni życiem: tragiczne losy ikon popkultury – wykład dla młodzieży w ramach
cyklu Spotkania z kulturą, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 12. 00-16.00 Kolorowa zakładka
– rozrywkowe warsztaty plastyczne, Filia
nr 1, ul. Opolska 723
godz. 16.30 Wyprawa na majową łąkę
– teatrzyk Kamishibai. W programie:
wyprawa na majową łąkę – teatrzyk kamishibai, kwiaty z kwiateczkowa – quiz
obrazkowy, prognoza pogody – zagadki,
czasem słońce, czasem deszcz – zabawy ruchowe, uśmiechnięte słoneczko
– warsztaty plastyczne, biedronki z łąki
– twórcze warsztaty, Biblioteka Główna,

SPOTKANIE Z ANNĄ
DZIEWIT-MELLER
dziennikarką, autorką książek „Głośniej! Rozmowy z pisarkami”, „Gaumardżos. Opowieści z Gruzji” oraz
„Disko”. Anna Dziewit-Meller współpracuje z Gazetą Wyborczą, Polityką
i Lampą. Jest wokalistką i gitarzystką
zespołu Andy.
Data: 8 maja, godz. 19.30
Miejsce: Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
ul. Wielkopolska 1a
godz. 18.00 w rytmie tanga – spotkanie
z Joanną Jabłońską, Biblioteka Główna,
ul. Wielkopolska 1a

11.05, CZWARTEK

DZIEŃ DZIECKA Z BIBLIOTEKĄ
to plenerowa impreza, podczas której na najmłodszych czekać będzie wiele atrakcji. W programie: przedstawienie teatralne „Plastusiowy pamiętnik”, inscenizacja
bajki „Księżniczka na ziarnku grochu” w wykonaniu osób znanych w mieście,
warsztaty i zabawy plastyczne „W pracowni książek nietypowych”. Będą też szczudlarze, animacje i zabawy, gry planszowe i wielkoformatowe, bańki mydlane.
Data: 1 czerwca, godz. 16.00
Miejsce: Park Zdrojowy
www.jastrzebie.pl

EDUKACJA. OCZYWIŚCIE!
godz. 09.00 Spotkanie autorskie z Przemysławem Wechterowiczem dla dzieci
z klas I szkół podstawowych, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 10.00 Wiedza potrzebna od zaraz! – lekcja biblioteczna, Masnówka,
ul. Witczaka 3a
godz. 11.30 Potyczki literackie: Joseph
Conrad – warsztaty literackie dla młodzieży w ramach Roku Conrada, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 14.00 Poeksperymentuj w bibliotece – zajęcia edukacyjne dla dzieci
i młodzieży, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 16.00 Edukacja przez sztukę –
warsztaty artystyczne dla dzieci, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 18.00 Spotkanie z Józefem Musiołem w Kawiarence Pod Sową, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

12.05, PIĄTEK

JĘZYKI OBCE. OCZYWIŚCIE!
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KALENDARZ WYDARZEŃ

13.05, SOBOTA

SPOTKANIE
Z
JÓZEFEM MUSIOŁEM
autorem haseł w „Encyklopedii Powstań Śląskich” i „Śląskim Słowniku
Biograficznym”. W swoich książkach
ukazuje losy powstańców, historie
przedwojenne i powojenne dotyczące jastrzębian. Tworzył i prowadził
przez wiele lat teatr faktu „Sąd Młodych” w Teatrze Ziemi Rybnickiej,
był inicjatorem, współorganizatorem
i dyrektorem Rybnickich Dni Kultury, jest twórcą i prezesem Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie.
Data: 11 maja, godz. 18.00
Miejsce: Kawiarenka Pod Sową, Biblioteka Główna
godz. 10.00 W 80 minut dookoła świata
– zabawy z językami obcymi dla dzieci,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 10.00 Języki w księgach i książkach na przestrzeni wieków – prezentacja i warsztaty plastyczne, Filia nr 1,
ul. Opolska 723
godz. 10.00 Lezione di italiano - lekcja
multimedialna, Mediateka ul. Opolska
723
godz. 10.00 Bajka po angielsku - warsztaty literackie dla przedszkolaków, Filia
nr 6, ul. Prof. R. Ranoszka 103
godz. 14.00 Ciao Italia – zabawy z językiem włoskim dla wszystkich, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 16.00 Wirtualny translator –
warsztaty korzystania z internetowegotłumacza językowego w ramach Surfującego Seniora. Zapisy pod nr tel.: 32 47
310 77, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 17.30 Spotkanie autorskie z Lidią
Czyż, Masnówka, ul. Witczaka 3a
18

BIBLIOTEKA OCZYWIŚCIE!
godz. 10.00 Backstage fotografa National Geographic i rozmowy o fotografii
podróżniczej z Marcinem Dobasem –
koszt 20 zł. zapisy: tel. 32 473 10 77, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 16.00 Rozstrzygnięcie konkursu
na najbardziej oryginalny latawiec, czytanie w plenerze, warsztaty artystyczne, zabawy twórcze, punkt zapisu do biblioteki,
Jar Południowy

14.05, NIEDZIELA

BIBLIOTEKA. OCZYWIŚCIE!
godz. 15.00 Czytanie pod tężnią w Parku Zdrojowym

15.05, PONIEDZIAŁEK

SZTUKA OCZYWIŚCIE!
godz. 10.00 Sztuka kaligrafii – warsztaty pięknego pisania dla uczniów szkół
podstawowych, Biblioteka Główna,
ul. Wielkopolska 1a
godz. 11.00 Boogie – woogie – zabawa
z abstrakcją, Masnówka, ul. Witczaka 3a
godz. 14.00 Mój pierwszy lapbook –
warsztaty tworzenia książek, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 11.30 Modernizm w literaturze – wykład dla młodzieży w ramach
cyklu Salon Pisarzy, Biblioteka Główna,
ul. Wielkopolska 1a
godz. 17:00 Biblioteka w obiektywie
- warsztaty fotograficzne - prowadzenie: Arkadiusz Ławrywianiec, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a.

16.05, WTOREK

godz. 16.30 Spotkanie z diplodokiem,
warsztaty literacko-plastyczne dla 5,6-latków
godz. 9.30 O dzieciach, które kochają
książki – zajęcia literacko-plastyczne, Filia nr 1, ul. Opolska 723

17.05, ŚRODA

godz. 9.30 O chłopcu, który wpadł do
książki – zajęcia literacko-plastyczne,
Filia nr 1, ul. Opolska 723
godz. 11.00 Lektura nie bzdura: Wesele
– warsztaty literackie dla młodzieży, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 12.00-16.00 Drzewo pełne liter –
warsztaty plastyczne Papirus, Filia nr 1,
ul. Opolska 723
godz. 16.30 Mam przyjaciółkę księgarkę – warsztaty literacko-plastyczne dla

3,4-latków, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

20.05, SOBOTA

godz. 10.00-14.00 – 17. Winyl Giełda,
Mediateka, ul. Opolska 723

23.05, WTOREK

godz. 18.00 Mity we współczesnej odsłonie – spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 16.30 Jezioro łabędzie – warsztaty literacko-plastyczne dla 5,6-latków,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 17.30 Pasje na obcasach – spotkanie dla twórczych kobiet, Filia nr 1,
ul. Opolska 723

24.05, ŚRODA

godz. 12.00-16.00 Dla Ciebie mamusiu
– warsztaty plastyczne Papirus, Filia nr 1,
ul. Opolska 723
godz. 16.30 Elmer i motylek – warsztaty literacko-plastyczne dla 3,4-latków,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 9.30 Dzień Baśniowy: Brzydkie
kaczątko, Masnówka, ul. Witczaka 3a

25.05, CZWARTEK

godz. 18.00 Papierowe miasta: Wenecja – literackie prezentacje przy filiżance
kawy, Biblioteka Główna, , ul. Wielkopolska 1a

29.05, PONIEDZIAŁEK

godz. 9.30 O dzieciach, które kochają książki – zajęcia literacko-plastyczne,
Filia nr 1, ul. Opolska 723

30.05, WTOREK

godz. 11.00 ABC literatury cyfrowej –
warsztaty literackie dla młodzieży, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 16.30 Historia pewnego statku – warsztaty literacko-plastyczne dla
5,6-latków, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

31.05, ŚRODA

godz. 16.30 Czerwony alarm – warsztaty literacko-plastyczne dla 3,4-latków,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

Jastrząb I maj 2017

Prezydent Miasta Anna Hetman zaprasza na

JASTRZĘBSKI DZIEŃ RODZINY

Jar Południowy

13 maja od godz. 15:00
w programie:

występ Majki

Jeżowskiej

sadzenie drzew (w ramach akcji „Zapuśćmy korzenie”)
konkursy, kreatywne zabawy

konkurs latawców

rajd rowerowy MATA, TATA i JA oraz warsztaty NORDIC WALKING – zapisy MOSiR
pokaz modeli zdalnie sterowanych

dla uczestników - grochówka

szczegóły na www.jastrzebie.pl
graﬁka źródło: freepik.pl

organizatorzy:

DNI MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
szczegółowy program obchodów 3-11 czerwca

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

06.06

Świetlica „SKARBNIK”, ul. Wielkopolska 65
16:30 / „Jastrząbek w kolorowej odsłonie” – konkurs
plastyczny dla dzieci
Ewelina
Lisowska

Jeremi i Artur
Sikorscy

Kovalczyk

Świetlica „ASTRA”, ul. 1000-lecia 15
16:00 / „Jastrzębskimi szlakami razem z dzieciakami” –
praca z mapą Jastrzębia-Zdroju, zajęcia e dukacyjne dla dzieci
Świetlica „NASTOLATEK”, ul. Turystyczna 43
16:30 / „Jastrząbek w kolorowej odsłonie" – konkurs
plastyczny

sobota

03.06

Romuald Lipko ZŁOTE PRZEBOJE

Coolturalna Noc w Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
8:00-23:00 / Jastrzębie-Zdrój w Dokumentach Życia
Społecznego – wystawa
18:00-20:00 / Winyl Giełda pod Chmurką – giełda płyt
analogowych / Warsztaty kreatywne od 0 do 100 lat
19:00-23:00 / Degustacja win – Lech Sikora, Winnica
Laguna w Jastrzębiu-Zdroju / O winie w literaturze – Marcin
Madzia / Spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim /
Coolturalne spotkanie z Andrzejem Poniedzielskim / Koncert
Zbuntowanej Orkiestry Podwórkowej Hańba! / Rozgrywki
gier planszowych / Zagadki literackie – w przerwach między
spotkaniami i koncertami

Dzień Dziecka

niedziela

04.06

Park Zdrojowy
16:00-18:30 / Maciej Pol i pokaz iluzji i magii / Gwardia
Gryfa / Szczudlarze, bańki mydlane, malowanie twarzy /
Prezentacje i pokazy / Dyskoteka / Konkursy z nagrodami
Inhalatorium w Parku Zdrojowym
15:00 / Moliki książkowe przy tężni / Wymiana książek /
Teatrzyk Kamishibai / Herby miast – warsztaty plastyczne /
Bańki mydlane

poniedziałek

05.06

Park Zdrojowy, Sołectwo Szeroka, Sołectwo Ruptawa, kino
samochodowe – parking przed Miejskim Ośrodkiem Kultury
20.30-22.00 / Seans filmowy
Świetlica „SKARBNIK”, ul. Wielkopolska 65
16:30 / „Dni Jastrzębia - kto wie więcej! Kto pamięta!” –
quiz wiedzy o Jastrzębiu-Zdroju dla dzieci
Świetlica „STRYSZEK”, D. S. Ruptawa, ul. Cieszyńska 101
14:30 / „Jastrzębskie zagadki dla świetlicowej gromadki” –
konkurs wiedzy dla dzieci

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
8:00-18:00 / Czy znasz to miejsce? Czy znasz tę osobę? –
ilustrowany quiz o mieście dla dzieci
8:00-19:00 / Jastrzębie-Zdrój w Dokumentach Życia Społecznego – wystawa / Wystawa książek o Jastrzębiu-Zdroju /
Questing – Jastrzębskie korzenie – miejska gra terenowa
10:00 / To co najlepsze w Jastrzębiu-Zdroju – grywalizacja
dla uczniów szkół podstawowych
11:30 / Tożsamość kulturowa w filmie i w literaturze – wykład dla młodzieży
17:00 / Familiada po jastrzębsku – turniej rodzin
18:00 / Surfujący senior: Miasto w obiektywie – podstawy
montażu filmowego dla seniorów
Mediateka, ul. Opolska 723
10:00-18:00 / Muzyczne Jastrzębie – lekcje multimedialne
przybliżające twórczość i działalność jastrzębskiego środowiska muzycznego
10:00-19:00 / Muzyczna pocztówka – wystawa pocztówek
dźwiękowych
Filia nr 1, ul. Opolska 723
11:00 / Adaptacje filmowe i teatralne literatury polskiej
i światowej – prezentacja multimedialna
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
10:00 / Artystyczne Jastrzębie - występ Teatru Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Filia nr 3, ul. Krakowska 38
8:00-18:00 / Warto obejrzeć! – ranking filmów wg
czytelników Biblioteki / Obejrzałeś film – przeczytaj książkę
– wystawa książek zekranizowanych
Filia nr 9, ul. Wodeckiego 2
11:00 / Legenda o Czarnym Rycerzu – poznaj historię
swojego miasta

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
8:00-19:00 / Jastrzębie-Zdrój w Dokumentach Życia Społecznego – wystawa / Wystawa książek o Jastrzębiu-Zdroju /
Questing – Jastrzębskie korzenie – miejska gra terenowa
8:00-18:00 / Czy znasz to miejsce? Czy znasz tę osobę? –
ilustrowany quiz o mieście dla dzieci
9:00 / Pisarz w mieście: Justyna Bednarek – spotkanie
autorskie dla dzieci
11:30 / Jastrzębskie potyczki – gra edukacyjna dla młodzieży
17:30 / Wernisaż wystawy prac plastycznych i malarskich
słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
18:00 / Wieczór poezji w Kawiarence Pod Sową
Filia nr 1, ul. Opolska 723
11:00 / Legenda rycerza-rabusia – zajęcia literacko-plastyczne
Filia nr 3, ul. Krakowska 38
11:00 / Zapomniany czar jastrzębskiego uzdrowiska – prezentacja multimedialna
Filia nr 6, ul. Prof. R. Ranoszka 103
11:00-18:00 / Biblioteka zbliża: Przez lupę – warsztaty
edukacyjne
Filia nr 10, ul. Reja 10
11:30 / Spotkanie z Państwem Heleną i Leonem Białeckimi
Filia nr 16, ul. Marusarzówny 29
16:00 / Quillingowe Jastrzębie – warsztaty artystyczne

środa

07.06

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

Świetlica „ISKIERKA”, ul. Ruchu Oporu 2
16:30 / „Tu wszyscy mieszkamy - o Jastrzębiu słów kilka" –
prezentacja multimedialna o Jastrzębiu-Zdroju
Świetlica „KANON”, ul. Zielona 17
16:00 / „Jastrzębskie zagadki dla świetlicowej gromadki" –

konkurs wiedzy dla dzieci
Świetlica „PROMYK”, ul. Gagarina 116
15:30 / „Turysto drogi, warto zawitać w nasze progi” – konkurs plastyczny dla dzieci na plakatpromujący nasze miasto
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
8:00-19:00 / Jastrzębie-Zdrój w Dokumentach Życia Społecznego – wystawa / Wystawa książek o Jastrzębiu-Zdroju /
Questing – Jastrzębskie korzenie – miejska gra terenowa
8:00-18:00 / Czy znasz to miejsce? Czy znasz tę osobę? –
ilustrowany quiz o mieście dla dzieci
10:00 / I edycja Turnieju Wiedzy o Mieście – kategoria
klasy IV-VI szkoły podstawowe
11:30 / Najsłynniejsi jastrzębianie – wykład multimedialny
16:30 / Zabawa z książkolubkami – rodzinna zabawa
w Bibliotece
Filia nr 1, ul. Opolska 723
11:00 / Wirtualny spacer po zakamarkach Jastrzębia-Zdroju
– prezentacja multimedialna
Filia nr 5, ul. Jasna 1a
10:00-18:00 / Miasto – moja przystań – warsztaty literacko-plastyczne

17.50-18.30 / Konsultacje z dietetykiem
18.00-18.30 / JUMP – zajęcia dla dzieci
18.45-19.30 / CROSSFIT
19.30-20.15 / FLOW JOGA + stretching
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
8:00-19:00 / Jastrzębie-Zdrój w Dokumentach Życia Społecznego – wystawa / Wystawa książek o Jastrzębiu-Zdroju /
Questing – Jastrzębskie korzenie – miejska gra terenowa
8:00-18:00 / Czy znasz to miejsce? Czy znasz tę osobę? –
ilustrowany quiz o mieście dla dzieci
10:00 / Jastrzębski maraton czytania
10:00 / I edycja Turnieju Wiedzy o Mieście – kategoria
klasy gimnazjalne
16:30 / BookWalking – jastrzębski literacki spacer ulicami
miasta
17:00 / Jastrzębie-Zdrój oczami dziecka – plener malarski
/ Moje ulubione miejsce w mieście – rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego
Filia nr 1, ul. Opolska 723
11:00 / Dzieci nie chcą jeść śmieci – prezentacja na temat
zdrowego żywienia dzieci
16:30 / Wypij na zdrowie, czyli czas na smoothie – spotkanie w ramach Babińca

Świetlica „NASTOLATEK”, ul. Turystyczna 43
16:30 / „Moja świetlica w wehikule czasu" – zajęcia edukacyjno-plastyczne
Świetlica „STRYSZEK”, Dom Sołecki Ruptawa, ul. Cieszyńska
101
16:00 / „Oto gra dla każdego w bystrzaka jastrzębskiego!”
– rozgrywki dla dzieci w grę planszową o Jastrzębiu-Zdroju
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
8:00-19:00 / Jastrzębie-Zdrój w Dokumentach Życia Społecznego – wystawa / Wystawa książek o Jastrzębiu-Zdroju /
Questing – Jastrzębskie korzenie – miejska gra terenowa
8:00-18:00 / Czy znasz to miejsce? Czy znasz tę osobę? –
ilustrowany quiz o mieście dla dzieci
10:00 / Pisarz w mieście: Romek Pawlak – spotkanie
autorskie dla dzieci
Mediateka, ul. Opolska 723
17:00 / Jastrzębianie-Jastrzębianom – występ słuchaczy
Studium Muzycznego Music Point
Filia nr 1, ul. Opolska 723
11:00 / Jastrzębska gra planszowa dla dzieci

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

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

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

Filia nr 3, ul. Krakowska 38
13:00 / Spotkanie ze sportowcem z Jastrzębskiego Klubu
Hokejowego GKS Jastrzębie

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

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

Filia nr 4, ul. Turystyczna 12
10:00-18:00 / Miasto i węgiel – warsztaty edukacyjno-literackie / Jak to z Jastrzębiem było – gra planszowa

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

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

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

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

czwartek

08.06

Kino Centrum, Miejski Ośrodek Kultury, al. J. Piłsudskiego 27
9:00 / „Świat według Czochera” – występ brzuchomówcy
dla najmłodszych – spotkanie dla uczniów szkół podstawowych – 10 zł
Świetlica „ISKIERKA”, ul. Ruchu Oporu 2
16:30 / „Moja świetlica w wehikule czasu” – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci
Świetlica „KANON”, ul. Zielona 17
16:00 / „Spacer po moim mieście – robimy album Jastrzębia-Zdroju” – zajęcia techniczne dla dzieci
Świetlica „PROMYK”, ul. Gagarina 116
15:30 / „Dni Jastrzębia – kto wie więcej! Kto pamięta!” –
quiz wiedzy o Jastrzębiu-Zdroju dla dzieci

FIT DAY

Hala widowiskowo-sportowa, al. Jana Pawła II 6
16.30-17.00 / Rozpoczęcie i rejestracja
17.00-17.45 / ZUMBA

Filia nr 9, ul. Wodeckiego 2
11:00 / Sport to zdrowie – zabawy ruchowe
Filia nr 10, ul. Reja 10
10:00-18:00 / Krajobraz miasta – zajęcia plastyczne
Filia nr 14, ul. Brzechwy 7a
12:00 i 13:00 / Jastrzębskie Papierowe Fantazje – warsztaty artystyczne

piątek
ZABAWA PRZY MUZYCE DJ

09.06

Jar Południowy, ul. Wielkopolska
15:00-22:00 / Bitwa kapel i wokalistów / Konkurs dla
jastrzębskich młodych muzyków / Bitwa na balony wodne
/ Konkurs streetball'a / Aleja młodej jastrzębskiej poezji /
Kursy pierwszej pomocy / Strefa relaxu / Impreza z DJ'em
Świetlica „ASTRA”, ul. 1000-lecia 15
16:00 / „Jastrząbek w kolorowej odsłonie” – konkurs plastyczny dla dzieci

sobota

10.06

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
8:00-15:00 / Jastrzębie-Zdrój w Dokumentach Życia Społecznego – wystawa / Wystawa książek o Jastrzębiu-Zdroju /
Questing – Jastrzębskie korzenie – miejska gra terenowa /
Czy znasz to miejsce? Czy znasz tę osobę? – ilustrowany quiz
o mieście dla dzieci
15:15 / Zbiórka uczestników Korowodu
15:30-16:00 / Przejście Korowodu ulicami miasta
16:00-16:15 / Wejście na Stadion Miejski
Stadion Miejski, ul. Harcerska 14B
16:30 / Koncert Eweliny LISOWSKIEJ
18:30 / Koncert zespołu PECTUS
20:30 / Koncert zespołu DŻEM
22:00 / Pokaz pirotechniczny

niedziela

11.06

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

WYWIAD

BAŁKAŃSKIE MARZENIA
Tekst: Agata Krypczyk, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Paulina Goranov urodziła się w Jastrzębiu-Zdroju, jest absolwentką Zespołu Szkół nr 6 im.
Króla Jana III Sobieskiego, a mieszkańcy naszego miasta znają ja z wielu wspaniałych występów i koncertów w naszym mieście. Szerszej publiczności dała się poznać w programie
"Must be the Music", a obecnie występuje w "The Voice of Bulgaria".
Twój tata pochodzi z Bułgarii, dlatego
więc postanowiłaś wyjechać tam na studia?
Jeśli chodzi o mój wyjazd do Bułgarii,
to była to spontaniczna decyzja. Miałam
plany związane z Wiedniem i właściwie
do ostatniego momentu to właśnie tam
miałam wyjechać. Jednak pod koniec wakacji uświadomiłam sobie, że uwielbiam
tę bałkańską mentalność i sposób życia.
Ludzie na Bałkanach są o wiele bardziej
wyzwoleni, spontaniczni – ja sama taka
jestem, więc to mi jak najbardziej odpowiada. Bułgaria to także przede wszystkim piękne krajobrazy i nie mówię tu
o przereklamowanych Złotych Piaskach
czy Słonecznym Brzegu, które zostały
brzydko zabudowane typowo pod kątem
turyzmu. Mówię o dziewiczych miejscach, które zapierają dech w piersiach.
Sama do tej pory nie miałam okazji podróżować aż tyle po pięknej Bułgarii, ale
od momentu mojej przeprowadzki zwiedziłam kilka miejsc podczas weekendowych wyjazdów i jestem pod wrażeniem coraz bardziej zakochuję się w tym kraju.
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Jakie masz plany na przyszłość? Tylko
muzyka, czy może coś jeszcze?
Jestem w takim momencie swojego życia, że naprawdę nie wiem co chciałabym
robić i gdzie chciałabym mieszkać. Myślę, że to normalne, ponieważ od zawsze
miałam wiele zainteresowań i w pewnym
momencie okazało się, że jest ich paradoksalnie zbyt wiele. Zamiast skoncentrować się na jednej rzeczy porządnie,
robiłam wszystko po trochu. Problem
został do dziś, bo interesuję się nie tylko
muzyką, ale też aktorstwem, językami.
Jednym z moich marzeń jest także zostanie instruktorem narciarstwa czy też
latanie na pokładzie największych boeingów. Mam wielkie marzenia, zobaczymy
czy będzie mi dane do nich kiedyś dojść.
Jeżeli tak, to widzę się w wielu miejscach.
Chciałabym podróżować, nie lubię monotonii, nie chciałabym reszty swojego
życia spędzić w jednym miejscu.
W 2015 roku już mogliśmy zobaczyć Cię na ekranie. Czy występ
w bułgarskiej telewizji różni się od polskiej?

Telewizja działa na tych samych zasadach wszędzie. Wszystkie programy
typu „talent show” również bazują na
podobnych warunkach. „The Voice” jest
oparty na identycznych zasadach na całym świecie. W 2015 roku wzięłam udział
w „Must be the Music”, ale mimo pochwał i czterech głosów na „tak”, nie zostałam zakwalifikowana do późniejszych
etapów. Myślę, że wynika to z tego, że
program jest ukierunkowany typowo pod
zespoły, które mają gotowy materiał na
płytę. Dzięki temu programowi ujawnił
się przecież wspaniały Lemon czy znany
wszystkim Enej.
W programie The Voice of Bulgaria
radzisz sobie świetnie. Jak wyglądał
casting, jakie są osoby, które poznałaś
w programie?
To trudne pytanie. Cieszę się przede
wszystkim, ze jestem dalej w programie.
Casting wygląda jak do każdego telewizyjnego show, a w programie jest naprawdę wysoki poziom. Ludzie których
spotkałam to ciekawi ludzie, indywidualności.
Jastrząb I maj 2017

HISTORIA

UTRACONA PERŁA UZDROWISKA
Tekst: Marcin Boratyn, fotografia: arch. Kazimierz Janota

Był bez wątpienia najpiękniejszym pensjonatem w jastrzębskim kurorcie. Przed wojną
służył oficerom i ich rodzinom, zaś w okresie Polski Ludowej – gdy nosił nazwę „Górnik” –
pracownikom branży wydobywczej. Niestety, od ponad 20 lat na próżno szukać go w parkowym pejzażu...

Letnisko Oficerskie, bo taką pierwotnie
nazwę nosił ów pensjonat, wzniesiono
w 1925 r. Bracia Witczakowie przeznaczyli pod jego budowę atrakcyjną parcelę w zacisznej części Parku Zdrojowego.
W zamyśle autorów architektura obiektu
miała odbiegać od dotychczas obowiązujących pruskich wzorców. Uznano, że
styl zakopiański najlepiej nawiązuje do
polskiego stylu narodowego i taką też formę przyjęto. Trzeba przyznać, że nieznani nam z nazwiska architekci stworzyli
zgrabny i uroczy projekt. Patronem letniska został gen. Kazimierz Horoszkiewicz,
bohater walk z bolszewikami, który notabene sam korzystał z wypoczynku w jastrzębskim sanatorium. Warunki pobytu
w pensjonacie były dość skromne. Zarząd
zapewniał jedynie łóżko sprężynowe,
materac, koc i dwa prześcieradła. Pensjonariusz musiał zabrać ze sobą poduszkę
i... stojącą lampę elektryczną. Opłaty za
pobyt były jednakże śmiesznie niskie.
Budynek nie był najlepiej zarządzany,
o czym świadczy zachowana koresponwww.jastrzebie.pl

dencja między administracją obiektu
a braćmi Witczakami. Okazało się, że
obiekt jest zaniedbany i wymaga gruntownego remontu po zaledwie dziesięciu
latach użytkowania. Letnisko przeszło
więc modernizację i w 1938 r. otwarto je
jako Nowe Łazienki Parkowe. Nowością
był własny pawilon z wannami do kąpieli
solankowych oraz centralne ogrzewanie
w pokojach. Niestety rok później wybuchła wojna i nastała nowa rzeczywistość.
W warunkach okupacji budynek funkcjonował jako Hotel Parkowy i rezerwowy lazaret dla żołnierzy Wehrmachtu.
Przejście frontu w marcu 1945 r. nie przyniosło mu większych zniszczeń. Dzięki
temu mógł niemal od razu pełnić funkcję
sanatorium. Odtąd opiekę nad nim przejął Fundusz Wczasów Pracowniczych.
Nadano mu też nową nazwę: „Górnik”.
Choć wizualnie budynek uległ pewnym
zmianom (rozebrano część drewnianych
werand), to wciąż prezentował się efektownie. Trzeba przyznać, że choć w okresie PRL uzdrowisko podupadało coraz

bardziej, „Górnik” przeżywał swoją drugą
młodość. Duża w tym zasługa zarządzającego nim Jerzego Fudzińskiego. W pamięci kuracjuszy zapisały się chociażby
słynne „kolacje kapitańskie”.
Na początku lat 90. uzdrowisko przestało funkcjonować. Opustoszały obiekt
zakupił w grudniu 1993 r. miejscowy biznesmen. Dwa miesiące później zabytkowy budynek spłonął w kontrowersyjnych
okolicznościach. Śledztwo w tej sprawie
umorzono.
9 czerwca o godz. 17.00 w Galerii Historii Miasta odbędzie się promocja albumu pt. „Letnisko Oficerskie”. Będzie
to już siódmy tom z zainicjowanej przez
Miejski Ośrodek Kultury serii „Perły jastrzębskiej architektury”. Tradycyjnie
w książce znajdą się unikatowe zdjęcia
i pocztówki ukazujące historię obiektu.
W tym przypadku jest to historia o tragicznym finale.
Marcin Boratyn
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PORADY

EWELINA STELMACH
Miejski Rzecznik Konsumentów

RZECZNIK RADZI
Jak skutecznie złożyć reklamację z tytułu rękojmi:
1. Na piśmie – po to, aby mieć dowód, że
została faktycznie złożona. Można ją złożyć osobiście lub wysłać do sprzedawcy
listem poleconym.
2. Powinno z niej wynikać co reklamujemy i dlaczego reklamujemy – opis towaru, kiedy został dokonany zakup, opis
wad.
3. Musimy określić żądanie – zgodnie
z obecnie obowiązującymi przepisami
o rękojmi możemy wybrać pomiędzy:
- naprawą towaru,
- wymianą towaru na nowy,
- obniżeniem ceny towaru ze wskazaniem
kwoty,
- zwrotem ceny zakupu (tylko wówczas,
kiedy wada jest istotna).

Najważniejsze informacje:
- sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonego żądania,
- jeżeli złożyliśmy żądanie naprawy lub
wymiany bądź obniżenia ceny towaru
wskazując kwotę, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie
14 dni, uważa się, że uznał żądanie za
uzasadnione (domniemanie to nie dotyczy zwrotu ceny zakupu).
Nie musimy dowiadywać się u sprzedawcy jak została rozpatrzona reklamacja.
Jeżeli podaliśmy swój adres do korespondencji, to sprzedawca powinien przesłać
nam swoją odpowiedź na piśmie, chyba
że wyrazimy zgodę na inny sposób poinformowania nas o stanowisku sprzedawcy.

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O UMOWIE
ZLECENIU
Tekst: Edyta Dziobek-Romańska, fotografia: Pressfoto Freepik

Umowa zlecenie to niezwykle popularna forma zatrudnienia w dzisiejszych czasach. W jej
przypadku pracodawca nie jest często zobowiązany do zapewnienia pracownikowi wszystkich przywilejów, którymi może cieszyć się beneficjent umowy o pracę. Stronami zlecenia
są zleceniodawca i zleceniobiorca; minimalna stawka godzinowa wynosi zaś 13 zł brutto.

W umowie o świadczenie usług (umowie zleceniu) zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowywania należytej staranności.
W jej treści muszą się znaleźć takie zapisy jak: opis wynagrodzenia ze stawką godzinową, liczba godzin, podczas których mają
trwać czynności zleceniobiorcy oraz sposób ich dokumentacji.
W przypadku umowy - zlecenia trwającej powyżej miesiąca
musi się w niej znaleźć także opis zasad comiesięcznych wypłat. Jeżeli dana umowa stanowi dla pracownika jedyny tytuł do
ubezpieczenia, obowiązkowe jest opłacanie przez zleceniodaw24

cę ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, zlecenie wliczane
jest także do stażu pracy. Największym problemem jest nieobowiązkowe ubezpieczenie chorobowe, z którego mogą wynikać
takie korzyści, jak płatne zwolnienie lekarskie, zasiłek macierzyński i urlop wychowawczy. Objęcie chorobowym wynika
z woli zleceniobiorcy, jednak wszystkie ubezpieczenia potrącane są ze stawki brutto, co powoduje niższą wypłatę wynagrodzenia „na rękę”.
Jeśli pracodawca nie zapewnia minimalnego wynagrodzenia
wynikającego z ustawy (13zł brutto) lub omija przepisy, podlega
karze grzywny w wysokości do 30 000 złotych. Osoby zarabiające mniej niż 13 zł brutto za godzinę pracy, mogą ten problem
zgłosić na stronie https://www.tysol.pl/formularz/. Solidarność
zapewnia zgłaszającym anonimowość, a Państwowa Inspekcja
Pracy zobowiązuje się przeprowadzić kontrolę we wskazanym
miejscu pracy.
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.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

FOTO-PASJONACI

Tekst: Maciej Kanik, fotografia: arch. Stowarzyszenia Jastrzębski Klub Fotograficzny "Niezależni"

Nieco historii
Początki klubu sięgają 1972 roku, kiedy
to z działającej w Jastrzębiu-Zdroju Harcerskiej Agencji Fotograficznej wyłoniła
się pewna grupa ludzi. Osoby te miały
nieco inne spojrzenie na fotografię, dlatego nadano im wspólną nazwę „Niezależni”. Głównymi inicjatorami i założycielami klubu byli Zofia i Jerzy Lubczyńscy. To dzięki nim w Jastrzębiu-Zdroju
– ówczesnym mieście bez kultury, sztuki
czy tradycji fotograficznych – powstało
znane w kręgach środowisko fotograficzne. „Niezależni” za główny cel postawili
sobie regularne spotkania (głównie celem
organizowania przeglądów zdjęć), a także uczestnictwo w konkursach o charakterze artystycznym. Zważywszy na fakt,
iż w tamtym okresie najpopularniejsze
były zdjęcia pamiątkowe, te publikowane
w szkolnych gazetkach czy fotografia dokumentalna, było to dość nowatorskie
podejście do fotografii. Klub na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat poprzez
swoją działalność dobrze radził sobie
w świecie fotografii. Wnosił swój własny
wkład w kierunku zmiany wizerunku
i podejścia do sposobów fotografowania
przy okazji wychowując przyszłych adeptów tej formy sztuki.
„Niezależni” obecnie
Dzisiejsi „Niezależni” to nie tylko naturalni spadkobiercy i kontynuatorzy działań zapoczątkowanych w latach 70. XX
w. Zapewne dwie rewolucje: ustrojowa
i technologiczna (związana z cyfryzacją
świata fotografii) przyczyniły się do tego,
iż obecni członkowie nie tylko uczestniczą w regularnych spotkaniach i konkursach o charakterze artystycznym. Realizują także własne projekty fotograficzne,
prezentują swe prace podczas różnorodnych wystaw fotograficznych, uczestniczą
w festiwalach, przeglądach i spotkaniach
fotograficznych, a ich prace są nagradzane w różnorodnych konkursach fotograficznych.
Pasja do fotografii napędza chęć do
wspólnego działania, a ta owocuje organizacją warsztatów fotograficznych, ciekawymi spotkaniami autorskimi i czynnym uczestnictwem w życiu kulturalnym
Jastrzębia-Zdroju. Aby jeszcze lepiej rozwww.jastrzebie.pl

wijać pasję i propagować fotografię jako
nieograniczoną formę spędzania wolnego czasu i realizacji własnych pomysłów,
w październiku 2016 r. klub przyjął formę
stowarzyszenia.
„Pro-Kulturo-Foto”
Dzięki temu w roku obecnym – przy
wsparciu środków finansowych z budżetu
miasta Jastrzębie-Zdrój – realizowany jest
projekt „Pro-Kulturo-Foto”. Głównym
celem realizacji tego projektu jest popularyzacja fotografii, podniesienie poziomu
wiedzy na temat współczesnej fotografii,
popularyzacja i rozwijanie postaw pro-kulturowych, tym samym podniesienie
kompetencji kulturowych jastrzębian.
Stowarzyszenie chce także uwrażliwiać
na kulturę oraz zaszczepiać mieszkańcom
naszego miasta tę właśnie formę aktywności. Jednym z celów „Pro-Kulturo-Foto” jest chęć urozmaicenia wydarzeń kulturalnych w Jastrzębiu-Zdroju, wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców
z miastem oraz jego promocja. W ramach
projektu odbędą się:
1/ spotkania autorskie zatytułowane
„OKO W OKO Z AUTORYTETEM”.
W naszym mieście gościć będą: Paweł
Kosicki (specjalizujący się w fotografii street photo) i Tomasz Tomaszewski
(ikona reportażu i portretu);
2/ warsztaty fotograficzne dla osób dorosłych: „ABC LUSTRZANKI – WPRO-

WADZENIE DO NOWEJ FOTOGRAFII” oraz „PODSTAWY POST-PRODUKCJI”;
3/ warsztaty fotograficzne dla dzieci:
„FOTOGRAFIA? A Z CZYM TO SIĘ
JE?”;
4/ przreprowadzony zostanie konkurs
fotograficzny, którego głównym tematem
będzie Jastrzębie-Zdrój i którego zwieńczeniem będzie wystawa najlepszych prac
fotograficznych;
5/ zostanie także wydany kalendarz na
rok 2018 pt. „NIEZALEŻNY KALENDARZ”.
Działaniami związanymi nie tylko
z projektem, „Niezależni” chcą motywować mieszkańców do poszukiwania, odkrywania, angażowania się i uczestnictwa
w kulturze wysokiej.
Wszelkie informacje szczegółowe dotyczące bieżącej działalności SJKF „Niezależni”, uczestnictwa w poszczególnych
działaniach w ramach projektu „Pro-Kulturo-Foto” oraz innych przedsięwzięć znajdują się na stronach www.
facebook.com/Niezalezni i www.niezalezni.art.pl
Spotkania członków i sympatyków
SJKF „Niezależni” odbywają się raz
w tygodniu we wtorki o godz. 19:30
w Domu Zdrojowym przy ul. Witczaka
5. Zapraszamy na spotkania i zachęcamy do wspólnego realizowania siebie.
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SENIORZY

SENIORZY ZAPRASZAJĄ
skać 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

WYCIECZKI Z EMERYTAMI
Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza
wszystkich, nie tylko członków stowarzyszenia, do udziału w wycieczkach. Odbędą się one w następujących terminach:
- 21 maja – Leśniów i Częstochowa. Cena
z obiadem 90 zł. Wyjazd o godz. 8.00.
- 3 czerwca – ogrody różanecznika w Kochanowicach, Częstochowa. Cena z obiadem 80 zł.
- 4 czerwca – Dzień Dziecka w Krakowie.
Cena z obiadem i przejazdem meleksem
90 zł.
- 9-11 czerwca – Licheń, po drodze zwiedzanie sanktuariów w Leśniowie, Gidlach, Złoczewie. Cena bez posiłków 160
zł. Wyjazd o godz. 7.00.
- 22 czerwca – Kraków – Lajkonik, zwiedzanie miasta meleksem. Cena z obiadem 100 zł. Wyjazd o godz. 8.00.
- 30 czerwca - 14 lipca – wczasy w Jarosławcu: 40 zabiegów, dwa ogniska, biesiada, przejazd, ubezpieczenie, opłata klimatyczna. Cena 2 tys. zł. Wyjazd o godz.
8.00.
- 22 lipca – Wrocław – zwiedzanie Panoramy Racławickiej, Afrykarium, przejazd
meleksem. Cena 100 zł. Wyjazd o godz.
7.30.
- 27-30 lipca – Kałków-Godów, Sandomierz, Kazimierz Dolny. Cena około 630
zł. Wyjazd o godz. 8.00.
- 5 sierpnia – Wrocław – zwiedzanie
Panoramy Racławickiej, Afrykarium,
przejazd meleksem. Cena 100 zł. Wyjazd
o godz. 7.30.
- 17-20 sierpnia – Poznań, Kórnik, Gniezno, Ostrów Legnicki. Cena około 630 zł.
Wyjazd o godz. 6.00.
- 21-24 września – Zakopane, Ludźmierz,
Wadowice. Cena około 600 zł.
Szczegółowych informacji udziela
Lucyna Maryniak, tel.: 32 471 9555, 32
471 2071, 535 997 170 (kontakt po godz.
18.00).
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WYCIECZKI I WCZASY
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszystkich zainteresowanych do
udziału w następujących przedsięwzięciach:
- 25-26 maja – Ojców, Pieskowa Skała,
Pustynia Błędowska.
- 27 maja – zabawa z okazji Dnia Matki
w Hawanie.
- 12-24 czerwca – wczasy w Ustce. Cena
1490 zł.
- 18-30 czerwca – wczasy w Darłówku.
Cena 1440 zł.
- 25-26 czerwca – Góry Stołowe, zamek
Książ.
- 7-19 września – wczasy w Mrzeżynie.
Cena 1470 zł.
- 16-29 września – wczasy w Sarbinowie.
Cena 1695 zł.
Biuro czynne jest w poniedziałki
i czwartki w godz. od 9.00 do 11.00, tel.
32 471 2234.
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW
PRZYPOMINA
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że
wydawane są zaświadczenia na zniżkę
kolejową. Ponadto zaprasza do udziału w
następujących wyjazdach:
- 12 lipca – Mała Fatra Krywańska, Słowacja. Cena 90 zł.
- 9 sierpnia – Kotlina Żywiecka. Cena 50
zł.
- 4-14 września – wczasy w Brennej. Cena
850 zł.
- 22-27 grudnia – wczasy świąteczne w
Białym Dunajcu. Cena 775 zł.
- 22-27 grudnia – wczasy w Jarnołtówku.
Cena 890 zł.
Szczegółowe informacje można uzy-

Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków
zaprasza diabetyków, członków rodzin
oraz osoby zainteresowane problemem
cukrzycy na spotkania w następujących
terminach:
- 11 i 25 maja w godz. 15.00-17.00,
- 8 i 22 czerwca w godz. 15.00-17.00,
- 13 i 27 lipca w godz. 15.00-17.00,
- 10 i 24 sierpnia w godz. 15.00-17.00,
- 14 i 28 września w godz. 15.00-17.00,
- 12 i 26 października w godz. 15.0017.00,
- 9 i 23 listopada w godz. 15.00-17.00,
- 14 i 28 grudnia w godz. 15.00-17.00.
Spotkania diabetyków odbywają się
w Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. Wrzosowej 12A.
DNI SENIORA
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza
na imprezy organizowane w ramach Dni
Seniora. W programie:
- 6 czerwca, godz. 17.30 - wernisaż wystawy prac plastycznych i malarskich słuchaczy UTW w galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1A
i wieczór poezji.
- 7 czerwca - wykład dla słuchaczy UTW.
- 8 czerwca, godz. 16.00 - integracyjnie.
Spotkanie i zabawa w restauracji „Hawana”. Zapisy w siedzibie UTW oraz w restauracji „ Hawana”.
- 9 czerwca, godz. 11.00 - kulturalnie.
Film „Sztuka kochania” w Miejskim
Ośrodku Kultury, cena biletu 12 zł.
- 10 czerwca, godz. 15.30 (zbiórka godz.
15.15) - korowód miejski w ramach Dni
Jastrzębia-Zdroju. Przemarsz słuchaczy
UTW i seniorów w kapeluszach spod
Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 12 czerwca - na sportowo. Zajęcia sportowe, spacer nordic walking. Zbiórka
o godz. 10.00 w Jarze Południowym obok
TKKF. Zakończenie spaceru w Parku
Zdrojowym.
- 13 czerwca - zakończenie Jubileuszowego XV Roku Akademickiego 2016/2017
dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku - Dom Zdrojowy w godz. od 12.00
do 14.00 z oprawą artystyczną. Wykład
otwarty.
Wystawa prac plastycznych i malarskich
słuchaczy UTW w galerii MBP w czerwcu.
Jastrząb I maj 2017

PASJE

PIĘKNO, DŹWIĘK I PRZEZNACZENIE
Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Piotr Kędzierski

W pamięci mieszkańców Jastrzębia-Zdroju z pewnością po dziś
dzień znajduje się szerockie muzeum dzwonków. Prywatna kolekcja ks. Antoniego Łatko liczyła 2700 eksponatów i nierzadko odwiedzana była przez wycieczki czy osoby prywatne. Po
śmierci księdza, także byłego proboszcza parafii pw. Wszystkich
Świętych nie pozostał w naszym mieście żaden ślad, prócz wspomnień, bowiem kolekcja w całości została przekazana przez jego
spadkobierców do klasztoru Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
w Warszawie-Rembertowie. W murach jastrzębskiego muzeum
znajdować miała się jedna z największych kolekcji w Europie,
więc nie dziwi fakt, że przez pewien czas mieszkańcy mogli
ubolewać nad taką stratą. Dziś okazuje się jednak, że historia
zatacza koło i choć nie dotyczy już ona tamtego zbioru dzwonków, to może być swego rodzaju kontynuacją pięknego dzieła
ks. Antoniego Łatki.
Jastrzębianin Krzysztof Zagaja to człowiek z ogromną pasją,
kolekcjoner w pełnym tego słowa znaczeniu, który posiada
wiele bogatych i cennych zbiorów. Dziesięć lat temu rozpoczęła się jednak w życiu pana Krzysztofa historia niezwykła, choć
z pewnością wtedy nic jeszcze nie zapowiadało tego, co dziś
osiągnął już mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju.
- Pierwszy dzwonek został mi podarowany przez mojego ojca
podczas wyjazdu rodzinnego, było to w lipcu 2007 r. Podróżowaliśmy wówczas po woj. podkarpackim, a pamiątkowy dzwonek pochodzi z malowniczego Dynowa – opowiada Krzysztof
Zagaja. Kolejne podróże, wycieczki owocowały w przywożone
z najróżniejszych miejsc dzwonki. W taki sposób zrodziła się
www.jastrzebie.pl

pasja człowieka, który na każdym miejscu podkreśla swoje pochodzenie i przywiązanie do małej ojczyzny jaką jest miasto Jastrzębie-Zdrój. To w tym miejscu mógłby być on swoistym kontynuatorem „dzwonkowej” tradycji – mógłby, bowiem dziesięć lat
kolekcjonowania, nowych kontaktów z ludźmi na całym świecie
i coraz to ciekawsze egzemplarze przyniosły dziś imponujący
zbiór około 5000 eksponatów.
- Jest to aktualnie jedna z największych kolekcji dzwonków na
świecie i wierzę, że już wkrótce stanie się największa. Wspaniale
byłoby, gdyby z tych zbiorów cieszyć mogli się także mieszkańcy naszego miasta – być może uda się stworzyć miejsce, w którym będzie
można je wyeksponować – mówi właściciel kolekcji.
Jak sam z wielką pasją opowiada, dzwonki – choć mają serce
– to nie tylko instrumenty wykonane przez ludwisarza. Dzwony,
dzwonki, gongi itp. mają w sobie piękno, dźwięk i przeznaczenie
co tworzy swego rodzaju magię. W kolekcji jastrzębianina znajdziemy wiele wyjątkowych eksponatów o różnym przeznaczeniu,
z różnych stron świata. Nierzadko są to „białe kruki”, egzemplarze
których zdobycie graniczy z cudem, ale dla pana Krzysztofa rzeczy
niemożliwych nie ma.
Dzwony towarzyszą nam od narodzin, aż do śmierci. To
historie ludzi, miejsc, wydarzeń i wiele wspomnień. Odmierzają one czas pracy, modlitwy, służą również do wyrażania smutku lub triumfu. Brzmienia dzwonów są różne,
a ich dźwięk przekazuje nam informację o przemijającym czasie.
Miejmy nadzieję, że historia zatoczy koło i w Jastrzębiu-Zdroju
czas dzwonków nie przeminął bezpowrotnie.
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WYDARZENIA / OGŁOSZENIA

EXPLOZJA ZATAŃCZY
NA MISTRZOSTWACH
Tekst oprac.: Maciej Gucik, fotografia: Explozja Tańca

Hip Hop, Electric Boogie, Break Dance oraz Street Dance Show
– we wszystkich tych kategoriach wystąpili tancerze Explozji
Tańca w ramach Krajowych Mistrzostw IDO. Podczas tej imprezy nominacje do reprezentacji kraju wywalczyły najlepsze grupy
z całej Polski. Wśród nich znaleźli się nasi tancerze - grupy
Flash Dance Junior, Flash Dance Crew w kategorii Street Dance
Show otrzymały nominację na Mistrzostwa Świata.
Natomiast grupy Blackout Junior w kategorii Hip Hop New
Age oraz solowo Brajan Pietryja w kategorii Electric Boogie
otrzymali nominacje do Mistrzostw Europy. Impreza pod nazwą IDO European Hip Hop, Break Dance and Electric Boogie
Championships 2017 odbędzie się w czerwcu w Wałbrzychu
i jest jedną z najbardziej prestiżowych imprez tanecznych.

LOKALE I GRUNTY POD WYNAJEM

Miejski Zarząd Nieruchomości podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych
oraz gruntów, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, pod wynajem.
Okres
najmu

Termin opłat

Lp

Obręb

Nr
działki

Nr księgi
wieczystej

1

JastrzębieZdrój

1574/38

GL1J/000
29621/8

46,00

------------

1 Maja 15F

grunt

**

do 3 lat

do 10-go
każdego m-ca

2

JastrzębieZdrój

1574/38

GL1J/000
29621/8

19,80

------------

1 Maja 15

grunt

**

do 3 lat

do 10-go
każdego m-ca

3

JastrzębieZdrój

1574/38

GL1J/000
29621/8

19,80

------------

1 Maja 15

grunt

**

do 3 lat

do 10-go
każdego m-ca

4

JastrzębieZdrój

1574/38

GL1J/000
29621/8

19,00

------------

1 Maja 15

grunt

**

do 3 lat

do 10-go
każdego m-ca

5

JastrzębieZdrój

1779/187

GL1J/000
09996/8

6,0

------------

Podhalańska
13A

powierzchnia
ogrodzenia

***

do 3 lat

do 10-go
każdego m-ca

6

Jastrzębie
Dolne

3302/56

GL1J/000
18152/9

73,23

------------

Wyspiańskiego
12

bez ograniczenia branży

*

do 3 lat

do 10-go
każdego m-ca

7

JastrzębieZdrój

147/11

GL1J/000
15629/3

93,70

------------

Mazowiecka
10

grunt

**

do 3 lat

do 10-go
każdego m-ca

8

JastrzębieZdrój

147/10

GL1J/000
15629/3

25,52

------------

Mazowiecka
10

grunt

**

do 3 lat

do 10-go
każdego m-ca

9

Jastrzębie
Górne

550/40

GL1J/000
19900/5

39,07

------------

Pszczyńska
292

bez ograniczenia branży

*

do 3 lat

do 10-go
każdego m-ca

10

Moszczenica

1251/38

GL1J/000
29608/1

65,41

50,42

Komuny
Paryskiej 14

bez ograniczenia branży

*

do 3 lat

do 10-go
każdego m-ca

* Minimalne miesięczne stawki czynszu zostały ustalone
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.645.2016 z dnia
14.12.2016 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek
czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty
użyteczności publicznej, stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Stawki czynszu z dniem 01 stycznia każdego roku będą
podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie trzech pierwszych kwartałów, w których stawki uległy
podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podsta-
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Przeznaczenie

Min.
stawka
czynszu
za
najem
[zł / m-c]

Pow.
użytkowa
[m2]

Pow.
piwnic
[m2]

Adres

wie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej
„Monitor Polski”.

25.11.2016 r. w sprawie przyjęcia zwaloryzowanych płat za
reklamę umieszczoną na budynkach stanowiących mienie
komunalne.

** Stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości ustalona
zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.699.2016 z dnia 14.12.2016 roku
w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2017 roku zasad
ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Informacji o przedmiocie najmu udziela Dział Administrowania Nieruchomościami MZN - tel. 32 478 70 16.

*** Opłata za reklamę zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.644.2016 z dnia

Zgodnie z Uchwała Nr LXIII/814/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, wynajmujący
może zawrzeć umowę z obecnym Najemcą.
Jastrząb I maj 2017

SPORT

WYJĄTKOWA PODRÓŻ MEDALISTY
Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Arkadiusz Kogut

Patryk Strzeżek, kapitan siatkarskiej drużyny Jastrzębskiego Węgla wraz z Mateuszem Przybyłą, zawodnikiem MKS-u
Będzin wyrusza w niezwykłą podróż.
Celem brązowego medalisty PlusLigi
są Indie, a więc do pokonania mają oni
ponad 10.000 kilometrów – wszystko to
w formie podróżowania autostopem.
Sportowcy są wielkimi pasjonatami podróży, lecz cel jaki im przyświeca jest naprawdę wyjątkowy. Otóż siatkarze wspólnie wpadli na pomysł, by każdy kilometr,
który pokonają w trasie był pomocą dla
niepełnosprawnego chłopca, 13-letniego
Kacpra.

- Od kilku tygodni pracujemy nad projektem, chcemy pomoc pewnemu chłopcu. To wielki mały człowiek, młody sportowiec, pełen energii i zapału. Pomimo
swojej choroby każdego dnia stawia czoło
przeciwnościom losu. Dopiero się poznajemy, ale w pewnym sensie będzie nam towarzyszył w tej podróży. – opowiada na
swoim facebookowym fanpage’u kapitan
Jastrzębskiego Węgla.
„Pat w siatce podróży” to nazwa profilu
Patryka Strzeżka, na którym każdy obserwować będzie mógł relacje i najnowsze
informacje dotyczące tej podróży.

KAROLINA BUGAJ NA MEDAL
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: www.olimpiadyspecjalne.pl

Ze złotym i srebrnym medalem wróciła Karolina Bugaj ze Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych Austria 2017.
Dwa cenne krążki zawodniczka reprezentująca Klub Olimpiad
Specjalnych WIGOR z Jastrzębia-Zdroju wywalczyła w łyżwiarstwie szybkim. Podopieczna trenera Jarosława Gilgi wykazała
w rywalizacji niezwykłego ducha walki. Po srebro rozkochana
w łyżwach Karolina Bugaj pobiegła na dystansie 1000 metrów,
natomiast na dystansie 777 metrów wywalczyła złoto. Krążki są
tym cenniejsze, że zdobyte zostały podczas największego święta
dla sportowców niepełnosprawnych intelektualnie.
31 marca w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Agaty
Kornhauser-Dudy, Pierwszej Damy RP i Honorowego Patrona
Olimpiad Specjalnych Polska, z Polską Reprezentacją Olimpiad
Specjalnych na Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, Austria 2017. Pani Prezydentowa pogratulowała naszym
zawodnikom sukcesów i 39 medali.

20.05, SOBOTA

13.05, SOBOTA

godz. 14.00 Festyn Rodzinny, Rodzinny
Rajd Rowerowy „Mama Tata i Ja”, Warsztaty Nordic Walking, Jar Południowy

18.05, CZWARTEK

godz. 9.00 VII Edycja Grand Prix Młodzieżowej Ligi Biegowej III bieg – XII
Bieg Papieski, Stadion Miejski
www.jastrzebie.pl

godz. 9.00 Zawody o Puchar 40-lecia
KS Nautilus, Kryta Pływalnia Laguna
godz. 9.00 Turniej Piłki Plażowej z okazji 40-lecia KS Nautilus, Kąpielisko Zdrój
godz. 14.00 Uroczysta Gala z okazji
40-lecia KS Nautilus, Kąpielisko Zdrój

20.05, SOBOTA

godz. 17.00 Mecz GKS 1962 Jastrzębie
– Skra Częstochowa, Stadion Miejski

28.05, NIEDZIELA

godz. 11.00 IV Jastrzębski Bieg Kobiet
„Kobiety na 5+”, II Marsz Nordic Walking, Stadion Miejski

31.05, ŚRODA

godz. 18.00 Mecz GKS 1962 Jastrzębie
– Górnik II Zabrze, Stadion Miejski

06.06, CZWARTEK

godz. 9.00 VII Edycja Grand Prix Młodzieżowej Ligi Biegowej o puchar Dyrektora MOSiR Jastrzębie, Stadion Miejski

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

JASTOR GOŚCIŁ MŁODYCH HOKEISTÓW
Teksty oprac.: Maciej Gucik, fotografia: JKH GKS Jastrzębie

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

30

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

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

JASTRZĘBIANIE
NA CZELE TABELI

REKORDZISTKA
Z NAUTILUSA

Drużyna GKS-u 1962 Jastrzębie piłkarską wiosnę rozpoczęła
w fotelu lidera III ligi. Marcowe i kwietniowe mecze bez porażki
pozwoliły im nawet na powiększenie przewagi nad niżej notowanymi rywalami. Trzy zwycięstwa oraz trzy remisy po 23. kolejce spotkań oraz rozstrzygnięcia meczów ekip sąsiadujących
w tabeli z GKS-em, złożyły się na 9-punktową przewagę nad Ruchem Zdzieszowice oraz 10 „oczek” przewagi nad Stalą Brzeg.
Sympatycy jastrzębskiego GKS-u już tej wiosny byli świadkami wielu emocjonujących spotkań. W meczu z ekipą KS Polkowice gospodarze przy Harcerskiej przegrywali już 0:3, ale niesamowita pogoń pozwoliła im osiągnąć remis 3:3. Grad bramek
fani ujrzeli także 1 kwietnia, kiedy to prawdziwym pogromem
zakończyło się spotkanie z Olimpią Kowary. Wynik 9:0 nie był
primaaprilisowym żartem, a jedynie popisem skuteczności
graczy z Jastrzębia-Zdroju. Choć do końca sezonu pozostało
jeszcze sporo spotkań, to jastrzębianie pokazują, że są jednymi
z kandydatów do awansu, a walka o grę w II lidze może być
pasjonująca do ostatniej kolejki rozgrywek.

22 kwietnia w Olsztynie odbyły się zawody z cyklu Pucharu
Świata w pływaniu w płetwach. W ramach trzeciej rundy 12.
edycji tej imprezy bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci Klubu Sportowego Nautilus. Warto podkreślić wspaniały
występ Zuzanny Rzepki, która trzykrotnie stawała na podium,
a na dystansie 100 metrów pod wodą z wynikiem 39,85 sek.
ustanowiła nowy rekord Polski, który jest nie tylko najlepszym
juniorskim wynikiem, ale i rekordem wśród seniorów. Do znakomitych występów jastrzębianki należy także dodać udane
starty Klaudii Gorys i Krystiana Albrechta, którzy w swoich kategoriach na dystansie 100 metrów zajmowali miejsca czwarte.
Dzięki medalowym zdobyczom Zuzanny Rzepki jastrzębscy reprezentanci zajęli 15. lokatę w klasyfikacji medalowej imprezy.
Drużynowo natomiast w zawodach wśród zespołów z naszego
kraju, KS Nautilus zajął drugie miejsce, tuż za ekipą Manty Kościerzyna.
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TEN BRĄZ SMAKUJE JAK ZŁOTO
Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Arkadiusz Kogut

Po raz jedenasty w historii siatkarze z Jastrzębia-Zdroju zdobywają medal Mistrzostw Polski. Zacięta rywalizacja z Asseco Resovią Rzeszów przyniosła zawodnikom Jastrzębskiego
Węgla brązowe krążki.

Taki rezultat jeszcze przed rozpoczęciem sezonu wielu wzięłoby w ciemno, a i tak miejsce na podium uznawane jest jako
spora niespodzianka. Po półfinałowej porażce z późniejszym
mistrzem kraju, ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, nasz zespół nie był
stawiany w roli faworyta w starciu z naszpikowaną gwiazdami
Resovią. Wola walki, charakter i niesamowity duch drużyny
zbudowany przez cały sztab szkoleniowy na czele z Markiem
Lebedewem i Leszkiem Dejewskim oraz samymi graczami, pozwoliły na osiągnięcie tego sukcesu.
Po pierwszym znakomitym spotkaniu o brąz w jastrzębskiej
hali wygranym 3:1, Jastrzębski Węgiel potrzebował dwóch setów, by cieszyć się upragnionymi medalami. Po dwóch partiach
w hali Podpromie nasi zawodnicy przegrywali 0:2, jednak po
dłuższej przerwie to jastrzębianie przejęli inicjatywę i trzeciego seta wygrali 25:21. W czwartej partii z wojny nerwów lepiej
wyszli jastrzębscy gracze, którzy ostatecznie zwyciężyli 28:26
i doprowadzając do tie-breaku zapewnili sobie brązowy mewww.jastrzebie.pl

dal tegorocznych rozgrywek PlusLigi. Ostatecznie Jastrzębski
Węgiel wygrał także piątą partię, która w związku z systemem
rozgrywania fazy play-off, nie miała już żadnego znaczenia dla
losów rywalizacji.
Michał Kubiak, Michał Łasko, Nicolas Marechal czy Alen Pajenk – to zawodnicy, którzy zdobyli dla Jastrzębskiego Węgla
ostatnie ligowe trofeum, również w postaci brązowych medali
PlusLigi. Dziś brąz smakuje niemal jak złoto, a ekipa z Jastrzębia-Zdroju pokazuje, że stać ich na osiąganie wielkich sukcesów. Wspierani przez wspaniałych kibiców siatkarze, w przyszłym sezonie zagrają w eliminacjach rozgrywek w ramach Ligi
Mistrzów, spośród zawodników z Jastrzębia do reprezentacji
Polski powołany został Maciej Muzaj, a królujący w wielu klasyfikacjach Salvador Hidalgo Oliva to odkrycie tego sezonu PlusLigi. To tylko krótki opis drużyny, w której panuje znakomita
atmosfera, a ich sukces został doceniony nie tylko przez ich
sympatyków, ale także przez wielu siatkarskich ekspertów.
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