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PREZYDENT MIASTA

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

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

Z okazji święta edukacji składam wszystkim nauczycielom,
pedagogom oraz pracownikom oświaty życzenia wszelkiej
pomyślności, satysfakcji z pracy oraz niegasnącego zapału
w realizacji własnych pasji.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

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

www.jastrzebie.pl
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Dyżury
Radnych

OBRADOWAŁY KOMISJE
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Dyżury radnych, Urząd Miasta,
pokój nr 303A, godz. 15.30-17.00
5 października, Urszula Sobik, radna
12 października, Piotr Szereda,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
19 października, Anna Toborowicz,
przewodnicząca Komisji Edukacji
i Polityki Społecznej
2 listopada, Stefan Woźniak, przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej i Przestrzennej
9 listopada, Alina Chojecka, radna
Dyżury prezydium, Urząd Miasta,
pokój nr 127A, godz. 15.30-17.00
5 października, Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta
12 października, Andrzej Matusiak,
wiceprzewodniczący Rady Miasta
19 października, Ryszard Piechoczek, wiceprzewodniczący Rady
Miasta
2 listopada, Damian Gałuszka, wiceprzewodniczący Rady Miasta
9 listopada, Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta

Członkowie Komisji Rewizyjnej podczas wrześniowych obrad ustalili dodatkowe spotkania mające na celu zakończenie kontroli przygotowania procedury
sprzedaży działki w obrębie ul. Podhalańskiej, jak również podziału środków
finansowych w Urzędzie Miasta przeznaczonych na wynagrodzenia i premie
pracowników za rok 2015 i pierwsze półrocze 2016. Spółki i związki z udziałem
miasta oraz zagospodarowanie terenów
po KWK „Jas-Mos” to tematy będące
przedmiotem posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia. Radni
z Komisji Bezpieczeństwa Publicznego
i Samorządu Terytorialnego dyskutowali
o funkcjonowaniu gazety „Jastrząb”. Komisja Edukacji i Polityki Społecznej podczas wyjazdowego posiedzenia do sołectwa Bzie zapoznała się z dostosowaniem
budynku Publicznego Przedszkola nr 11

do aktualnych potrzeb przy ul. Klubowej
2 oraz budynku filii Publicznego Przedszkola nr 11 przy ul. Niepodległości. Następnie podjęła temat realizacji, planów
i działań prozdrowotnych – program
„Zdrowy Senior+”. Spotkanie z klubami
sportowymi piłki nożnej, , hokeja, i tenisa stołowego odbyła Komisja Kultury
i Sportu, która zapoznała się też z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji
zajęła się sprawami bieżącymi. OWN odwiedzili radni Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej. Ponadto podjęli temat polityki mieszkaniowej, a także
spotkali się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz mieszkańcami ulic: Okrzei
i Młyńskiej. Sprawozdanie z działalności
fundacji oraz spółek z udziałem miasta za
rok 2016 było przedmiotem obrad Komisji Skarbu.

Harmonogram pracy Rady Miasta

Komisja Kultury i Sportu

Komisja Rewizyjna

i opłaty lokalne. 2.Spotkanaie z przedstawicielami nagrodzo-

– 16 października, godz. 11.00, sala nr 130A, tematy: 1.
Podatki i opłaty lokalne. 2. Zakończenie kontroli nadzoru
miasta nad realizacją zadań Towarzystwa Budownictwa

– 19 października, godz. 15.00, sala 130A, tematy: 1. Podatki
nych z dziedziny kultury za 2016 rok. 3. Spotkanie z LKS Żar
Szeroka

Społecznego „Daszek”.

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia

i opłaty lokalne. 2. Sprawy bieżące.

– 17 października, godz. 13.30, sala 110A, tematy: 1. Posiedzenie wyjazdowe - MOK kino Centrum. 2. Podatki i opłaty

– 19 października, godz. 14.30, sala 110A, tematy: 1. Podatki

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – 23

lokalne. 3. Projekty strategiczne.

października, godz. 10.30, sala 130A, tematy: 1. Posiedzenie

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Tery-

ne. 3. Przygotowanie do akcji zima.

torialnego – 17 października, godz. 12.00, sala 130A, tematy: 1. Podatki i opłaty lokalne. 2. Sprawy bieżące.

wyjazdowe - JZWiK ZOW Ruptawa. 2. Podatki i opłaty lokal-

Komisja Skarbu – 24 października, godz. 14.30, sala 130A,
tematy: 1. Podatki i opłaty lokalne. 2. Projekty strategiczne.

Komisja Edukacji i Polityki Społecznej
– 18 października, godz. 14.30, sala 130A, tematy: 1. Podatki

Sesja Rady Miasta – 26 października, godz. 13.00, sala

i opłaty lokalne. 2. Prace społecznie-użyteczne.

129A, tematy: 1. Podatki i opłaty lokalne. 2.Projekty strategiczne.

SAMORZĄD

RADNI DEBATOWALI O SPÓŁKACH
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Z działalnością spółek z udziałem miasta zapoznali się radni podczas XIX sesji
zwyczajnej, która odbyła się 28 września.
Sprawozdania przedstawili: Jastrzębski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.,
Międzygminny Związek Komunikacyjny, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Jastrzębskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp.
z o.o., Jastrzębska Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o. w likwidacji oraz
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
Podczas wrześniowego posiedzenia
radni mieli do rozpatrzenia 20 projektów
uchwał. Pod obrady trafił m.in. projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej gminie Szubin, który zyskał
akceptację radnych. Pieniądze zostaną
przeznaczone na naprawę dachu Szkoły
Podstawowej we wsi Królikowo, uszkodzonego wskutek nawałnicy z 11 sierpnia.
Przegłosowane zostały również zmiany

budżetowe skutkujące m.in. zwiększeniem środków na dodatkowe działania
w Programie Polityki Zdrowotnej dla
Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Pieniądze zabezpieczono na realizację
programów: profilaktyki próchnicy oraz
wad postawy i otyłości dla dzieci, a także
w zakresie szczepień przeciwko grypie dla
osób powyżej 60. roku życia. Dodatkowe
środki będą również na realizację progra-

mu profilaktyki wad słuchu i wzroku oraz
edukacji zdrowotnej dot. cukrzycy.
Ponadto przegłosowano projekty
uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjęcia statutu
gazety „Jastrząb” czy ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku, udzielającym
schronienia osobom bezdomnym.

MIESZKAŃCY ROZDYSPONOWALI
FUNDUSZ SOŁECKI
Tekst: Justyna Wojciech

Rozpatrzone zostały wnioski sołectw dotyczące propozycji zadań, jakie będą realizowane
w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego. Pozytywnie zaopiniowano następujące wnioski:
SOŁECTWO MOSZCZENICA:
1. Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do posesji
44,46,46A,38A,36,40 ul. Wyzwolenia – około 200m – 46562,10
zł.
SOŁECTWO RUPTAWA-CISÓWKA:
1. Utwardzenie drogi ul. Czyża (przy nr 16) – 10 562,00 zł.
2. Zakup sprzętu nagłaśniającego – 30 000,00 zł.
3. Zakup strojów ludowych dla KGW – 6 000,00 zł.
SOŁECTWO SZEROKA:
1. Remont chodnika ul. Powstańców Śląskich od numeru 113
w stronę Żor – 26 180,00 zł.
2. Remont chodnika ul. Rybnicka – 14 682,10 zł.
3. Zakup nagłośnienia dla potrzeb organizacji imprez sportowych i kulturalnych – 1 300,00 zł.
4. Zakup namiotu (szybki montaż) na potrzeby obsługi imprez kulturalnych i sportowych - 1 400,00 zł.
5. Festyn ludowy – 3 000,00 zł.
SOŁECTWO SKRZECZKOWICE:
1. Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja ( odcinek
www.jastrzebie.pl

od rzeki Pszczynki – strona lewa – w kierunku ul. Powstańców
Śląskich) – 46 096,48 zł.
SOŁECTWO BORYNIA:
1. Odbudowa rowu przydrożnego przy ul. 3 Maja (odcinek
od rzeki Pszczynki – strona lewa –w kierunku ul. Powstańców
Śląskich) – 46 562,10 zł.
SOŁECTWO BZIE:
1. Wymiana ławek przy OSP Bzie – 3 200,00 zł.
2. Zakup namiotów – 5 800,00 zł.
3. Wyrównanie i wertykulacja terenu w obrębie boiska Zryw
Bzie – 2 500,00 zł.
4. Zakup nagłośnienia estradowego – 8 200,00 zł.
5. Zakup strojów ludowych dla KGW – 8 000,00 zł.
6. Organizacja festynu dla mieszkańców – 6 000,00 zł.
7. Organizacja zajęć dodatkowych w świetlicy Promyk w Bziu
– 2 862,00 zł.
8. Zakup obuwia specjalistycznego, latarek hełmowych oraz
węży strażackich dla OSP Bzie –5 000,00 zł.
9. Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Bzie – 5 000,00 zł.
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MIESZKANIE Z ZASOBÓW GMINY

Mieszkanie jest podstawowym dobrem człowieka, jednak nie
wszystkich stać na własne M. W miarę możliwości miasto stara się zaspokajać potrzeby mieszkaniowe swoich
mieszkańców.
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób jaśnia Ryszard Piechoczek, przewodnigminy oddawane są w najem rodzinom, czący komisji.
które znajdują się w trudnych warunStarając się o lokal socjalny, osoba sakach materialnych i mieszkaniowych, motna nie może mieć dochodu wyższego
a także przeznaczane na
niż 80% najniższej emelokale socjalne, komu- Wnioski o zawarcie umowy rytury, a rodzina - 60 %
nalne i pomieszczenia
najniższej emerytury.
najmu można składać
tymczasowe. Wnioski
Za osoby pozostające
o zawarcie umowy najw
trudnych warunkach
od 2 stycznia do 31 lipca.
mu należy składać od
mieszkaniowych uważa
Następnie weryfikuje je się takie, które miesz2 stycznia do 31 lipca
każdego roku w Wykają w lokalu, gdzie na
Społeczna Komisja
dziale Polityki Spojednego członka goMieszkaniowa.
łecznej i Mieszkaniospodarstwa domowego
wej. Następnie są one
przypada nie więcej niż
weryfikowane przez Społeczną Komisję 6 m² ogólnej powierzchni pokoi. – ZaMieszkaniową.
licza się też do nich osoby zamieszkują- W przypadku osoby samotnej za trud- ce w lokalu, który nie spełnia warunków
ne warunki materialne uzasadniające wy- technicznych wymaganych dla pomiesznajęcie mieszkania na czas nieoznaczony czeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
uważa się takie, kiedy średni miesięczny a także opuszczające dom dziecka, rodzinę
dochód w kwartale poprzedzającym roz- zastępczą, czy mieszkania chronione. Są
patrzenie wniosku nie przekracza 230% też nimi te, które utraciły tytuł prawny do
najniższej emerytury. Natomiast w przy- lokalu lub wskutek zdarzeń losowych zopadku rodziny dochód ten nie może prze- stały pozbawione dachu nad głową – tłukraczać 130 % najniższej emerytury – wy- maczy Ryszard Piechoczek.
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Osoby niemające zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych mogą ubiegać się o wynajęcie lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych na czas
oznaczony. Co ważne, lokale mieszkalne,
socjalne, tymczasowe pomieszczenia oraz
inne lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy nie podlegają podnajmowi.

Przedmiotem umów najmu są lokale wynajmowane jako:
1) lokale mieszkalne wynajmowane na
czas nieoznaczony,
2) lokale zamienne,
3) lokale socjalne,
4) lokale wynajmowane jako tymczasowe
pomieszczenia,
5) lokale do wynajęcia zakwalifikowane
jako lokale do remontu na własny koszt i
we własnym zakresie,
6) lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80m²
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MIESZKAŃCY WYBRALI
NOWOCZESNY SYSTEM
OŚWIETLENIA
Tekst: Izabela Grela, fotografia: Aneta Nowicka

Pomysł na nowoczesny, interaktywny system oświetlenia głównych arterii miasta wygrał
w konkursie TERAZ JAstrzębie DECYDUJE.
Ideą konkursu TERAZ JAstrzębie DECYDUJE było zagospodarowanie przestrzeni ogólnomiejskiej według pomysłu
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. W sumie zgłoszono 21 propozycji. Pozytywną
weryfikację komisji konkursowej, sprawdzającej między innymi wartość inwestycji (do 300 tysięcy zł) i jej lokalizację,
przeszło 9. W tym między innymi: rozbudowa ścieżek rowerowych, instalacja
nowoczesnych mebli miejskich w centrum miasta, budowa toru dla rolkarzy na
alejach przy ul. Pomorskiej i Kaszubskiej,
budowa street workout park oraz parkour park w Zespole Szkół nr 2, instalacja
samoobsługowych stacji do napraw rowerów, park dla dzieci w Jarze Południo-

wym, murale na miejskich budynkach,
Dolina Mikołaja – iluminacje w Parku
Zdrojowym oraz instalacja nowoczesnego, kolorowego doświetlenia alei Piłsudskiego i alei Jana Pawła II.
W głosowaniu oddano 3644 głosy. Wygrała koncepcja instalacji nowoczesnego
oświetlenia od alei Piłsudskiego aż do alei
Jana Pawła II, która otrzymała aż 1640
głosów. – Konkurs pokazał, że Jastrzębie-Zdrój jest miastem obywatelskim. Mieszkańcy chętnie angażują się w działania
prospołeczne. Już sama liczba nadesłanych
koncepcji jest budująca. Oczywiście zwycięski pomysł zostanie zrealizowany. Poniekąd wpisuje się on w naszą koncepcję
zagospodarowania alei, nad którą pracu-

jemy. To tylko utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku –
podsumowuje prezydent Anna Hetman.
W uzasadnieniu autora pomysłu na
instalację nowoczesnego oświetlenia czytamy: infrastruktura oświetleniowa jest
obecna wszędzie tam, gdzie ludzie mieszkają, pracują, bawią się i wypoczywają.
Interaktywne przestrzenie publiczne powinny być opracowywane w odniesieniu
do istniejących dróg oraz budynków historycznych. Taka adaptacja przestrzeni
publicznej może przyczynić się także do
rewitalizacji miasta, zwiększenia poziomu usług oraz zwiększenia atrakcyjności
otoczenia zarówno dla mieszkańców, jak
i gości.

ODBIERZ KARTĘ, JEDŹ ZA DARMO.
Komunikacja za O zł dla dzieci, uczniów i studentów
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Izabela Grela

5 tysięcy „Kart Jastrzębianina” odebrali młodzi mieszkańcy naszego miasta.
Dzięki nim dzieci, młodzież i studenci
mogą jeździć za darmo autobusami komunikacji miejskiej.
Przypomnijmy, że od września w granicach Jastrzębia-Zdroju za darmo mogą
podróżować dzieci do 7. roku życia,
uczniowie i studenci zameldowani w
naszym mieście. Upoważnia ich do tego
„Karta Jastrzębianina” wydawana w siedzibie MZK przy ul. Przemysłowej 1
oraz w Urzędzie Miasta. Wnioski należy
składać w MZK lub elektronicznie. Z wywww.jastrzebie.pl

liczeń Związku wynika, że docelowo wydanych może być około 14 tysięcy kart.
Obecnie gotowych jest blisko 5 tysięcy.
Do 15 października uczniowie i studenci
mogą korzystać z komunikacji autobusowej na podstawie ważnej legitymacji
szkolnej lub studenckiej. Po tym terminie
bezwzględnie należy posiadać „Kartę Jastrzębianina” i odbić ją przy wsiadaniu.
Jej brak oznacza mandat, który wynosi
120 zł. Jest on anulowany, gdy pasażer
pojawi się w Biurze MZK do 7 dni od
zdarzenia z ważną „Kartą Jastrzębianina”.
Wówczas pobierana jest jedynie opłata

manipulacyjna w wysokości 12 zł. Informacja o konieczności posiadania „Karty
Jastrzębianina” pojawia się także na przystankowych tablicach elektronicznych.
Warto o tym pamiętać i już teraz złożyć
wniosek, by uniknąć mandatu.
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FINAŁ ROBÓT NA UL. MAZOWIECKIEJ
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik

Nie tylko nową nawierzchnię jezdni, ale także oświetlenie i chodnik wraz ze
ścieżką rowerową zyska ulica Mazowiecka.
Zakres robót drogowych obejmuje wymianę krawężników, konstrukcję podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną na długości 950 mb. Obecnie prace te
prowadzone są na odcinku od skrzyżowania z ul. Łowicką wraz ze skrzyżowaniem w kierunku al. Piłsudskiego. Dla
kierowców przygotowano objazd, który
odbywa się ulicami: Śląską, Arki Bożka,
Podhalańską oraz Wielkopolską i Małopolską. Przepraszamy za utrudnienia
w ruchu i prosimy dostosować prędkość
do ograniczeń.
Rozpoczyna się też budowa oświetlenia i przebudowa chodnika wraz ze
ścieżką rowerową przy ul. Mazowieckiej.

ROWERZYŚCI JEŻDŻĄ KONTRAPASEM
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Kolejne rozwiązanie dla ruchu rowerowego zastosowano w naszym mieście. Na
ul. 1 Maja na odcinku od skrzyżowania
z ul. Karola Miarki do skrzyżowania z ul.
Tadeusza Kościuszki powstał kontrapas.
Kontrapas dopuszcza ruch rowerów
pod prąd. Ten element infrastruktury został oznaczony znakami pionowymi oraz
linią białą poziomą, a w miejscach wymagających szczególnej uwagi pomalowany
na czerwono.
- Kontrapas służy wyłącznie rowerzystom, którzy dzięki takiej organizacji
ruchu, ulicą 1 Maja mogą poruszać się
w dwóch kierunkach – wyjaśnia Maria Pilarska, naczelnik Wydziału Infrastruktury
Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta.
Rowerzysta jedzie po wyznaczonym pasie.
Biała przerywana linia umożliwia – z zachowaniem ostrożności - wyjazd z miejsc
parkingowych.
8
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RUSZYŁY PRACE NA OWN-ie
Tekst: Barbara Więckowska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik, wizualizacja: ARCHITEKT Studio Projektowe

Rozpoczęły się prace związane z odnowieniem i przywróceniem świetności Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. To jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców
inwestycji miejskich.
Na modernizację jaru przy ulicy Cieszyńskiej jastrzębianie czekali wiele lat.
- Chcemy, żeby nowy OWN był atrakcyjnym terenem rekreacyjnym, gdzie każdy będzie mógł znaleźć miejsce do odpoczynku
i zabawy na łonie natury – mówi Anna Hetman, prezydent miasta.
Prace w terenie wykonywać będzie wyłoniony w przetargu
wykonawca, jakim jest konsorcjum firm, na którego czele stoi
Firma Antończyk spółka jawna z Jastrzębia-Zdroju. Pierwszy etap robót obejmie przebudowę amfiteatru, budowę tężni
i wodnego palcu zabaw oraz urządzenie terenu zieleni.
- Wierzę w to, że wykonawca wywiąże się ze swoich zobowiązań

i w najbliższe wakacje inwestycja zostanie zakończona. Tym samym dawniej tętniący życiem ośrodek znów stanie się ulubionym
miejscem wypoczynku mieszkańców - dodaje Anna Hetman,
prezydent miasta.
Inwestycja pochłonie 6 837 049 zł. Środki pochodzą z budżetu
miasta. Dodajmy, że to pierwszy etap prac. Po jego zakończeniu planuje się dalszy remont i odbudowę ośrodka, w tym m.in
modernizację stawów. Na ten cel miasto liczy, że pozyska środki
zewnętrzne.
Z uwagi na to, że w nabliższym czasie prowadzone będą rozległe prace budowlane, obowiązywał będzie zakaz wstępu na
teren ośrodka.

REMONT UL. ZDROJOWEJ
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Ulica Zdrojowa będzie miała nową nawierzchnię. Drogowcy
przystępują do remontu jezdni, dlatego prosimy kierowców
o zwrócenie uwagi na organizację ruchu. Stara nawierzchnia
zostanie sfrezowana i ułożona nowa asfaltobetonowa. Mamy też
dobrą wiadomość dla pieszych użytkowników, bo przy ul. Zdrojowej przeprowadzony zostanie remont chodnika. Podczas części robót ulica będzie musiała być wyłączona z ruchu, a objazd
będzie się odbywał ulicami: Pszczyńską, Grodzką, Północną,
Sybiraków, al. Piłsudskiego i 11 Listopada. Prace będą kosztowały prawie 1,4 mln zł, z czego ponad 300 tys. zł dofinansowania nasze miasto pozyskało z budżetu państwa.
www.jastrzebie.pl
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ZAGOSPODAROWUJEMY PUSTOSTANY
Nowa siedziba dla potrzeb szkolnictwa specjalnego
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Trwa przebudowa budynku przy ul. Szkolnej 5.
Celem inwestycji jest adaptacja obiektu dla potrzeb
szkolnictwa specjalnego.
- Zakończone zostały już prace żelbetowe zewnętrzne i wewnętrzne, elewacyjne,
a także związane z pokryciem dachu oraz
wymianą stolarki okiennej i drzwiowej
– wylicza Beata Olszok, dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości. Obecnie
na pierwszym i drugim piętrze prowadzone są roboty związane z układaniem
warstw wykończeniowych posadzek oraz
malowaniem pomieszczeń, a na parterze

wykończeniowe. Oprócz tego wykonano
instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną oraz wentylację mechaniczną. Równolegle trwają prace związane z zagospoda-

rowaniem terenu wokół budynku w zakresie wymiany ogrodzenia i układania
nawierzchni utwardzonych (parkingów,
drogi wewnętrznej, chodników, dojść
oraz boiska).

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8: PRACE IDĄ PEŁNĄ PARĄ
Tekst: Barbara Więckowska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

W budynku Zespołu Szkół nr 8 trwają
intensywne prace związane z jego przebudową na potrzeby szkoły i przedszkola. Inwestycja warta ponad 13 milionów
złotych realizowana jest pełną parą i bez
opóźnień.
Przypomnijmy, roboty rozpoczęły się
w lipcu tego roku. Po przebudowie placówka zlokalizowana w Boryni będzie
nie do poznania. Nie tylko zostanie nadbudowany budynek, ale również wymienione zostaną wszystkie instalacje, stolarka okienna i drzwiowa. Obiekt zostanie
docieplony i wyposażony w nowe meble
i sprzęty. Dodatkowo wybudowany zostanie plac zabaw dla przedszkolaków, droga
pożarowa, plac postojowy, drogi i chodniki.
- Rozbudowa Zespołu Szkół nr 8 wpisuje
się w zaplanowany przez miasto program

kompleksowej modernizacji placówek
oświatowych w naszym mieście. W okresie dwóch lat wyremontowaliśmy m.in.:
Szkołę Podstawową nr 4, budynek Zespołu
Szkół nr 12, przedszkola nr 14,17 oraz 19 wylicza prezydent miasta Anna Hetman.

Inwestycje realizuje rodzima firma
PB Kompleks, która wyłoniona została
w drodze przetargu. Przebudowa pochłonie 13 mln 198 tysięcy złotych, z czego
ponad 5 mln 330 tysięcy udało się pozyskać ze środków unijnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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POŁĄCZENIE W GRUPIE PGNIG

Tekst: Ewa Pacześny-Lach (PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.), fotografia: Agnieszka Meterna (materiały prasowe JSW)

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA to nowa spółka powstała z połączenia dwóch
firm: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA (dawnej Spółki Energetycznej „Jastrzębie”
SA) i Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA.
Połączenie firm to jeden z istotnych celów wyznaczonych przez właściciela –
PGNiG TERMIKA SA, dzięki któremu
stworzony zostanie solidny fundament
do dalszego rozwoju spółki, poprawy jej
efektywności i skutecznego konkurowania na rynku. Dzięki wspólnej nazwie,
silnie identyfikującej połączony podmiot
z grupą kapitałową PGNiG, nowy podmiot zyskuje większą wiarygodność i rozpoznawalność.
- Wierzymy, że podjęte działania są ko-

rzystne zarówno dla spółek, jak i naszych
pracowników – powiedział Marek Rusakiewicz, prezes zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA. – Jestem przekonany, że połączenie obu firm
i budowa jednej wspólnej marki sprawią,
że wzmocnimy naszą pozycję na śląskim
rynku energetycznym i ciepłowniczym,
osiągając wymierne korzyści oraz wiele
wspólnych sukcesów – dodał.
Fuzja nie ma wpływu na relacje z klientami i kontrahentami spółki. Nadal będą

świadczone usługi dostaw ciepła do
mieszkańców, na terenie których połączony podmiot świadczy usługi. Dodatkowo spółka będzie produkować energię
elektryczną i cieplną dla potrzeb przemysłowych jak również sprężone powietrze
i chłód na potrzeby kopalń Jastrzębskiej
Spółki Węglowej S.A. Priorytetem dla
połączonego podmiotu jest świadczenie
najwyższej jakości usług i satysfakcja
klienta.

MIESZKAŃCY ZDECYDOWALI, ŻE BĘDZIE PLAC ZABAW
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Miejski Zarząd Nieruchomości przeprowadził ankietę dotyczącą zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami: Żołnierzy Niezłomych 10-12, a Broniewskiego 12-14 oraz placu zabaw przy ul. Broniewskiego. Ankietą zostały objęte budynki przy ul. Broniewskiego 2-4-6, 8-10,
12-14, 16-18-20, Żołnierzy Niezłomnych

1-3, 5-7, 2-4, 6-8, 10-12 oraz Kościuszki
8-10. Było to łącznie180 lokali.
Ilość zwróconych ankiet: 143
Ilość lokali głosujących za zagospodarowaniem terenu pod budowę parkingu:
91
Ilość lokali głosujących przeciwko zagospodarowaniu terenu pod budowę par-

kingu: 52
Ilość lokali głosujących za pozostawieniem placu zabaw w dotychczasowej lokalizacji: 130
Ilość lokali głosujących przeciwko pozostawieniu placu zabaw w dotychczasowej lokalizacji: 13.

ZDROWIE

JESZCZE WIĘCEJ BOISK
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 doczekali
się boiska wielofunkcyjnego z prawdziwego zdarzenia. Sportowy obiekt oficjalnie oddano do użytku 19 września.
Tym samym wszyscy amatorzy aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu
mogą już korzystać z kolejnego uniwersalnego boiska z nawierzchnią poliuretanową.
– Nasi uczniowie są bardzo aktywni,
chętnie uczestniczą w zawodach i rozgrywkach sportowych, zdobywając czołowe miejsca. Młodzież regularnie ćwiczy

Boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki
oraz skocznia do skoku w dal powstały przy Szkole Podstawowej
nr 16. Obiekt kosztował 1,4 mln zł.
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na zajęciach wychowania fizycznego i zna
wartość sportu, dlatego nowe boisko to
naprawdę wyczekiwany obiekt – wyjaśnia
Wioletta Brzykcy, dyrektor szkoły.
Boisko przy Zespole Szkół nr 3 wpisuje
się w politykę miasta dotycząca rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej.
– Wielofunkcyjne boiska to infrastruktura, dzięki której nasi mieszkańcy mogą
aktywnie spędzać wolny czas. Życzę radości z uprawiania sportu, nie tylko wyczynowo, ale też rekreacyjnie – mówi Anna
Hetman, prezydent miasta.

Do tej pory udało się wykonać boiska
przy SP 6, 9, 10, 12, 17, a także Zespole
Szkół Handlowych, Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz Zespołach
Szkół nr: 3, 9, 11 i 12. Natomiast przy
ul. Katowickiej powstało boisko o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej
do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę
ręczną. Na modernizację przyszkolnej
bazy sportowej z budżetu miasta wydatkowano ponad 1,6 mln zł.

Na os. Bogoczowiec jest boisko z nawierzchnią ze sztucznej
trawy do gry w piłkę nożną wraz
z mini siłownią i infrastrukturą
towarzyszącą. Prace pochłonęły
900 tys. zł.

Dzięki m.in. wsparciu Kamila Glika, reprezentanta Polski
w piłce nożnej młodzi adepci futbolu mogą kopać piłkę na zmodernizowanym obiekcie w jarze między ulicami Moniuszki
i Kopernika. Koszt prac wyniósł
666 tys. zł.
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MIASTO WSPIERA ROZWÓJ SPORTU
Dzieci i młodzież chcące doskonalić swoje zdolności sportowe mogą korzystać z ofert klubów działających w poszczególnych dyscyplinach oraz MOS. Z myślą o nich powstały też szkoły mistrzostwa sportowego i klasy sportowe. Na wspieranie działań sportowych w tym
roku miasto przeznaczyło 2,6 mln zł.

PIŁKA NOŻNA
• Stadion Miejski,
• Stadion Sportowy przy ulicy Kościelnej,
• Boiska typu orlik,
• Sala gimnastyczna Zespół Szkół Nr
5,
• Hala „Omega”.

SIATKÓWKA
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
Szkoła Podstawowa nr 6, Klub Sportowy J.A.J.O
• Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 6 ul. Śląska.
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego,
Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły Mistrzostwa Sportowego
• Duża sala - Zespół Szkół Mistrzostwa
Sportowego ul Piastów 15 (os. Przyjaźń),
• Mała sala - Zespół Szkół Mistrzostwa
Sportowego ul. Piastów 15 (os. Przyjaźń ).
Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel
• Centrum Szkolenia Siatkarskiego –
ul. M. Reja 10,
• Hala Widowiskowo - Sportowa – ul.
Jana Pawła II 6.

• Basen w Zespole Szkół nr 6,
• Pływalnia Laguna.

Hokej na lodzie
Szachy
Piłka siatkowa dziewcząt
i chłopców
Siatkówka chłopców
Piłka siatkowa
Judo
Tenis stołowy
Sport osób niepełnosprawnych intelektualnie
Pływanie
Pływanie w płetwach
www.jastrzebie.pl

• Odpowiednio wyposażona sala
bokserska w hali widowiskowo-sportowej.

Pływanie w płetwach
• Basen „Laguna”,
• Hala sportowa MOSiR,
• Zajęcia z trenerem personalnym,
• Ponadto zajęcia w szkółkach pływackich.

HOKEJ
• Lodowisko „Jastor”,
• Hala Widowiskowo-Sportowa.

JUDO

TENIS STOŁOWY

Hala „Omega” przy ul. Harcerskiej 14a

• Hala Sportowa w MOSiR,
• Siłownia w MOSiR,
• Sala sportowa w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.

KARATE
SZACHY
Siedziba klubu przy SP 19
ul. Opolska 3

DYSCYPLINA
Piłka nożna

BOKS

PŁYWANIE

Jastrzębski KLUB KYOKUSHIN KARATE KUMITE
• Sale gimnastyczne Szkoły Podstawowe: SP 4, SP9, SP12, SP 16, SP 17,
• Sale gimnastyczne i Hale Zespołu
Szkól Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 6.

NAZWA KLUBU
Szkółka Piłkarska MOSiR Jastrzębie – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Akademia Pisklaków
GKS 1962 Jastrzębie
Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie
Uczniowski Klub Sportowy „PIONIER”
Jastrzębski Klub Siatkarski Szkoły Mistrzostwa Sportowego
KS Jastrzębski Węgiel; KS Jastrzębie Borynia
KS Jastrzębska Akademia Jastrzębskich Odrzuconych - KS J.A.J.O.
Klub Judo Koka Jastrzębie
Jastrzębski Klub Tenisa Stołowego
Klub Olimpiady Specjalne „Wigor” Jastrzębie-Zdrój
Klub Pływacki H2O
KS Nautilus
13

AKTUALNOŚCI

ZBADAJĄ JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE
Tekst oprac.: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zbadanie zróżnicowania przestrzenne- prawie jakości powietrza, z wykorzysta- łań edukacyjno-poznawczych mieszkańgo i czasowego zanieczyszczenia powie- niem zaawansowanych technologicznie ców miasta. Należy mieć na uwadze fakt,
trza pyłem PM10 i PM2,5 na terenie mia- narzędzi zarządzania jakością powietrza. że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
sta Jastrzębie-Zdrój to główne założenie Uzyskany obraz miasta będzie podstawą Środowiska w sprawie dokonywania
projektu realizowanego przez firmę At- do prowadzenia dalszych działań i pla- ocen poziomów substancji w powietrzu,
moterm S.A. na zlecenie Urzędu Miasta. nów strategicznych w zakresie poprawy jedynie badania prowadzone w ramach
W tym celu wykorzystano innowacyjne jakości powietrza. - Możliwe będzie okre- Państwowego Monitoringu Środowiska
rozwiązanie, jakim jest Lokalne Uzupeł- ślenie stanu jakości powietrza w różnych mogą być podstawą do określania stanów
niające Modelowanie Atmosfery
informowania i alarmowania o ja(LUMA) oparte m.in. na intelikości powietrza.
INTELIGENTNA SIEĆ DETEKTORÓW
gentnej sieci detektorów.
System LUMA oparty o inteNowoczesna metoda pozwala na wskazanie rejonów
Tego typu rozwiązania są noligentną sieć sensorów obejmuje
wością na skalę Polski i Europy, a
20 lokalizacji (detektorów). Uzymiasta o lepszej lub gorszej jakości powietrza
biorąc pod uwagę ostatni raport
skane wyniki przesyłane są bezWHO, dotyczący jakości powieprzewodowo, a dostęp do nich jest
trza w europejskich miastach, to pre- częściach miasta, wyznaczenie obszarów możliwy na bieżąco i archiwalnie poprzez
kursorskie rozwiązanie jest pożądanym o największym zagrożeniu, a w przy- platformę internetową https://atmopolis.
narzędziem wspomagającym ochronę szłości skoncentrowanie tam działań na- pl/luma/jastrzebie-zdroj/public/
atmosfery. Zastosowanie tej nowocze- prawczych – wyjaśnia Mariusz Rogala,
W końcowej fazie projektu zostanie
snej metody pozwala na wskazanie rejo- naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska przygotowany raport zawierający analizę,
nów miasta o lepszej lub gorszej jakości i Rolnictwa.
interpretację i wnioski z przeprowadzoUzyskane informacje mogą zostać wy- nego badania.
powietrza, co posłuży władzom miasta
m.in. do prowadzenia dalszych, lepiej korzystane, oprócz działań zarządczych
dostosowanych działań służących po- Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, do dzia-

POWRÓT KOLEI JEST REALNY
Tekst oprac.: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Konferencja podsumowująca realizację
projektu pn. „Analiza odtworzenia linii
kolejowej w Jastrzębiu-Zdroju w kontekście regionalnych i transgranicznych
połączeń kolejowych“ odbyła się 22
września w jastrzębskim magistracie.
Jego głównym celem było przygotowanie profesjonalnej analizy społeczno-ekonomicznej różnych modeli rozwoju
i rewitalizacji transgranicznych połączeń
kolejowych na obszarze przygranicznym
partnerskich miast Jastrzębia-Zdroju,
Karwiny, Hawierzowa i Petrowic u Karwiny oraz włączenia ich do regionalnej
sieci kolejowej.
- Analiza wykazała, że powrót kolei do
Jastrzębia-Zdroju jest realny. Wariant rekomendowany to wariant z podziemnym
dworcem przy rondzie Centralnym. Brzmi
to bardzo ambitnie, natomiast ze względu
na ukształtowanie terenu i specyfikę przebiegu linii, jest to rozwiązanie tańsze. Jest

to również rozwiązanie, które najbardziej
zbliża kolej do mieszkań, a to jest ważne,
ponieważ kolej jest pierwszym wyborem
wtedy, kiedy jest rzeczywiście blisko –
mówi Michał Wolański, właściciel firmy
zajmującej się realizacją projektów transportowych.

Przygotowana analiza będzie podstawą
do stworzenia średniookresowej polityki
miast partnerskich w zakresie inwestycji
w infrastrukturę kolejową oraz obsługę
przewozów w ujęciu regionalnym i transgranicznym.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG
V-A Republika Czeska – Polska w wysokości 23 529,40 EUR z oraz 1176,47 EUR z budżetu państwa.
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AKTUALNOŚCI

ROWEREM PRZEZ JASTRZĘBIE
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

zanotowano
2200 wypożyczeń
w systemie Polskiego Rowe-

ru Jastrzębie. Aktywne konta posiadają
874 osoby - 436 kobiet i 438 mężczyzn.
Jednoślady można wypożyczyć na stacjach zlokalizowanych przy ul. Witczaka,
w okolicach dworca przy ul. Podhalańskiej, a także przy al. J. Piłsudskiego –
przy DH Domus oraz niedaleko skrzyżowania z ul. Katowicką. W czterech punktach czekają 44 rowery. Jednorazowa,
bezzwrotna opłata inicjalna wynosi 10 zł,
a do 20 minut z miejskiego roweru można korzystać za darmo.

ZAGRAJMY W MIASTO
Tekst: Paweł Świderski, fotografia: arch. Młodzieżowej Rady Miasta

Wzbudzanie ciekawości o miastach partnerskich Jastrzębiu-Zdroju i Karvinie, odkrywanie
związanych z nimi ciekawostek, a przede wszystkim łączenie mieszkańców w dobrej zabawie to cel gry miejskiej, która ruszyła 25 września. Gra jest efektem współpracy młodzieży
z miast partnerskich.
Gra „Let’s break the borders” składa
się z dwóch części – po jednej w każdym
z miast. Została przygotowana na urządzenia mobilne i może w nią zagrać każdy, bez względu na wiek.
Gra prowadzi ulicami Jastrzębia-Zdroju i Karviny, a w trakcie jej trwania uczestnicy otrzymują kolejne pytania i zadania,
a także solidną porcję ciekawych informacji na temat życia każdego z miast.
Start i zakończenie części jastrzębskiej
znajdują się przy Domu Zdrojowym.
Warunkiem wzięcia udziału w grze
jest posiadanie smartphona lub tabletu

z naładowaną baterią, a co najważniejsze
– zainstalowanie bezpłatnej aplikacji Actionbound.
- Nasze miasta są partnerami od lat.
Ale podczas wspólnych spotkań i codziennych rozmów widzimy jak mało
wciąż o sobie wiemy. Karwina i Jastrzębie-Zdrój mają zaskakująco wiele wspólnego, a dzieli je jedynie granica – mówią
młodzieżowi radni obu miast.
Przejście trasy w Jastrzębiu zajmuje
około 2 godzin i jak zapewniają twórcy
gry, jest to doskonały sposób na ciekawe spędzenie wolnego czasu. Start i finał

gry znajduje się przy Domu Zdrojowym.
Można w nią zagrać samemu lub wybrać
się na taki „spacer” w grupie. Za ukończenie trasy w obu miastach zostały przygotowane upominki.
Młodzieżowe Rady Miasta Jastrzębia-Zdroju i Karviny współpracują od 2015
roku. Przygotowana gra miejska jest kolejnym ze wspólnie podjętych i z sukcesem zrealizowanych działań. Zachęcamy
do śledzenia działań MRM Jastrzębie-Zdrój na jej profilu w serwisie facebook.

Gra powstaje w ramach projektu „Pilotażowa współpraca młodzieżowych rad miast Karvina
i Jastrzębie-Zdrój”, reg numer:. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000589, który jest współfinansowany z EFRR za pośrednictwem Funduszu
mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński INTERREG VA Czechy – Polska i budżetu państwa.

www.jastrzebie.pl
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zapisz w kalendarzu
www.mosir.jastrzebie.pl

07.10, SOBOTA

15.00 Mecz GKS 1962 Jastrzębie – Garbarnia Kraków,
Stadion Miejski

08.10, NIEDZIELA

12.30 Mecz Jastrzębski Węgiel – PGE Skra Bełchatów,
hala widowiskowo-sportowa
18.00 Mecz JKH GKS Jastrzębie – Podhale Nowy Targ,
lodowisko Jastor

18.10, ŚRODA

9.00 GRAND PRIX MŁODZIEŻOWEJ LIGI BIEGOWEJ
„Hej Szkoło”, Hala Omega
18.00 Mecz Jastrzębski Węgiel – Trefl Gdańsk, hala widowiskowo-sportowa

21.10, SOBOTA

14.00 Mecz GKS 1962 Jastrzębie – Rozwój Katowice, Stadion
Miejski
14.45 Mecz Jastrzębski Węgiel – Asseco Resovia Rzeszów,
hala widowiskowo-sportowa

Kolejny Test Coopera z MOSiR-em
Już po raz kolejny sportowcy, nie tylko ci profesjonalni, ale także zajmujący się sportem hobbystycznie mogą sprawdzić się podczas Testu
Coopera. Jest próba wytrzymałościowa polegająca na 12-minutowym
nieprzerwanym biegu, obecnie szeroko stosowana do badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Celem testu jest określenie maksymalnej wydolności tlenowej, która jest wyznacznikiem
kondycji fizycznej. Kondycję fizyczną, w zależności od wieku i płci
określa się na podstawie pokonanego dystansu.
Data: 28 października, godz. 10.00
Miejsce: Stadion Miejski

22.10, NIEDZIELA

18.00 Mecz JKH GKS Jastrzębie – Tauron KH GKS, lodowisko Jastor

25.10, ŚRODA

18.00 Mecz Jastrzębski Węgiel – BBTS Bielsko-Biała, hala widowiskowo-sportowa

29.10, NIEDZIELA

18.00 Mecz JKH GKS Jastrzębie – Anteo Naprzód Janów, lodowisko Jastor

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

www.mok.jastrzebie.pl

10.10, WTOREK

16.00 „Jeżykowa girlanda” zajęcia plastyczne, świetlica „Astra”
16.30 „Kto pomalował drzewa” zajęcia
plastyczne, świetlica „Nastolatek”
16.30 „Spostrzegawczość na baczność”
turniej dla dzieci, świetlica „Skarbnik”

11.10, ŚRODA

16.00 „Zagadki, zagadki dla świetlicowej gromadki” zajęcia dla dzieci, świetlica „Kanon”
16.00 „Guzikowe drzewko” zajęcia plastyczne dla dzieci, świetlica „Stryszek”
16.30 „Buju-buju, baju-baju. Tu szczegóły się chowają” turniej Dixit, świetlica
„Iskierka”

16.30 „Futbolowe zagrywki” turniej
piłkarzyków stołowych, świetlica „Nastolatek”
16.30 „Kto ułoży cztery w rzędzie na
podium zwycięzcą będzie” turniej, świetlica „Skarbnik”

25.10, ŚRODA

16.00 „Dobra zabawa – to podstawa”
zajęcia dla dzieci, świetlica „Kanon”
16.00 „Biżuteria z modeliny” zajęcia
techniczne dla dzieci, świetlica „Stryszek”
16.30 „W czym tkwi wdzięk różnych
szczęk” zabawa edukacyjna, świetlica
„Iskierka”

26.10, CZWARTEK

17.15.30 „Żołędzie, kasztany dziś kreatywnie wykorzystamy” zajęcia plastyczne, świetlica „Promyk”
17.00 „Remik bez kart” rozgrywki
w Rummikuba dla początkujących, Klub
55+, klub „Metronom”

27.10, PIĄTEK

12.10, CZWARTEK

15.30 „Odlotowe sówki” zajęcia plastyczne, świetlica „Promyk”
17.00 „Wieczorek z ziemniakami w
mundurkach” gry, konkursy i quizy ziemniaczane, Klub 55+, klub „Metronom”

17.00 Rozstrzygnięcie konkursu na
Najładniejszy latawiec, klub „Kaktus”

31.10, WTOREK

16.00 „Snuje pająk pajęczynę, snując
przy tym plany wielkie” zajęcia techniczne, świetlica „Astra”do nabycia w kasach
kina oraz na www.mok.jastrzebie.pl

ŚWIAT WEDŁUG
CZOCHERA
to znany z „Mam Talent” nietypowy
duet – brzuchomówca Piotr Boruta
i jego nastraszony 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: 29 października, godz. 14.00
Miejsce: kino Centrum

17.10, WTOREK

16.00 „Lisek urwisek” zajęcia techniczne, świetlica „Astra”
16.30 „Do góry nogami” zabawy dla
dzieci, świetlica „Nastolatek”

18.10, ŚRODA

16.00 „Zajęcia pełne fascynujących inspiracji” zajęcia plastyczno-techniczne,
świetlica „Kanon”
16.00 „Jesień pełna kolorów” zajęcia
plastyczne dla dzieci, świetlica „Stryszek”
16.30 „Jesienne stworki” zabawy plastyczne, świetlica „Iskierka”

19.10, CZWARTEK

15.30 „Mistrz strategii” turniej warcabowy dla dzieci, świetlica „Promyk”
17.00 „Jesienna rozgrzewka” konkurencje sportowo-zręcznościowe, Klub
55+, klub „Metronom”

DZIEWIĘCIU AUTORÓW, JEDEN ZESPÓŁ
Wystawa fotografii Klubu Fotograficznego z Hawierzowa pt.: Dziewięciu autorów,
dziewięć tematów indywidualnych, jeden zespół. Na wystawie swoje fotografie zaprezentują: Roman Dzik, Radislav Hájek, Jiří Hanzel, Rostislav Hapčák, Jiří Nohel,
Anton Svrček, Ladislav Sýkora, Kamil Übelauer. Wstęp jest bezpłatny.
Data: 6-24 października, wernisaż 6 października, godz. 18.00
Miejsce: Galeria Epicentrum

www.biblioteka.jastrzebie.pl

06.10, PIĄTEK

13.00 Zgrywusie – piątkowy klub miłośników gier planszowych dla dzieci od
7 roku życia, Filia nr 1, ul. Opolska 723
14.00 i 15.00 Plamka – warsztaty rozwijające zainteresowania sztuką dla dzieci w
wieku szkolnym, Filia nr 14, ul. Brzechwy
7a
17.30 Spotkajmy sie ...w MEDIATECE:
winylowe hobby – spotkanie z Mariuszem Ćwiklińskim i Dariuszem Paplakiem, pomysłodawcami Winyl Giełdy,
Mediateka, ul Opolska 723
18.00 Pechakucha Night – wieczorna
impreza połączona z pokazem prezentacji typu pechakucha, Biblioteka Główna,
ul. Wielkopolska 1a**
18.00 www.masnowka.pl – zajęcia
komputerowe dla dorosłych (na zapisy),
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a

07.10, SOBOTA

11.00 LIBDUB – kręcimy teledysk –
warsztaty twórcze, Filia nr 2 Masnówka,
ul. Witczaka 3a**

09.10, PONIEDZIAŁEK

10.00 i 12.30 Tajemnice i marzenia –
warsztaty dla przedszkolaków w ramach
Bibliotecznej Akademii Przedszkolaka,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
14.00 Kreatywni – zajęcia artystyczne
dla dorosłych (na zapisy), Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
15.30 Genius – zajęcia artystyczne dla
dzieci, Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka
3a

10.10, WTOREK

10.00 i 12.30 Tajemnice i marzenia –
warsztaty dla przedszkolaków w ramach
Bibliotecznej Akademii Przedszkolaka,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
10.30 Urodziny Kubusia Puchatka –
warsztaty literacko-plastyczne, Filia nr
14, ul. Brzechwy 7a
11.30 Lektura nie bzdura: Mały Książę
– warsztaty literackie dla młodzieży, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
15.00 Akwarelka – warsztaty plastycz-

ne dla dzieci w wieku szkolnym, Filia nr
1, ul. Opolska 723
16.00 Czytusie – artystyczno-literackie
spotkania z książką dla dzieci w wieku
przedszkolnym (warsztaty z elementami
biblioterapii), Filia nr 1, ul. Opolska 723
16.30 Ronja i jej kraina: tajemnice
zamku rozbójników – warsztaty literacko-plastyczne dla 5,6 – latków, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a*

11.10, ŚRODA

10.00 i 12.30 Tajemnice i marzenia –
warsztaty dla przedszkolaków w ramach
Bibliotecznej Akademii Przedszkolaka,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
12.00 Papirus – warsztaty papieroplastyki dla dzieci w wieku szkolnym: orgiami, Iris folding, Filia nr 1, ul. Opolska 723
16.00 Klub Misia Lubisia – zajęcia dla
dzieci w wieku 3-6 lat, Filia nr 14, ul.
Brzechwy 7a
16.30 Kwieciste zabawy – trochę o tym
jak waza z zupą znalazła się na głowie
Emila, warsztaty literacko-plastyczne dla
3,4-latków, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a*

12.10, CZWARTEK

11.00 Podróż ku wartościom: w poszukiwaniu szczęścia – warsztaty literackie
inspirowane książką „Bracia Lwie Serce”,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a*
12.00 i 13.00 Papierowe Fantazje – zajęcia z Iris folding, orgiami, kirigami, Filia
nr 14 ul. Brzechwy 7a
14.30 Jak to powiedzieć? / Česky hezky! – warsztaty językowe polsko-czeskie i
czesko-polskie w ramach projektu Transgraniczne Zaczytanie / Čtení Boří Hranice, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska
1a****
16.30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych
(odpłatność 10,00 zł /m-c), Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
18.00 www.masnowka.pl – zajęcia
komputerowe dla dorosłych (na zapisy),
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a

13.10, PIĄTEK

13.00 Zgrywusie – piątkowy klub miłośników gier planszowych dla dzieci od
7 roku życia, Filia nr 1, ul. Opolska 723
14.00 i 15.00 Plamka – warsztaty rozwijające zainteresowania sztuką dla dzieci w
wieku szkolnym, Filia nr 14, ul. Brzechwy
7a

18.00 www.masnowka.pl – zajęcia
komputerowe dla dorosłych (na zapisy),
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a

14.10, SOBOTA

10.00-14.00 20 Winyl Giełda – giełda
płyt analogowych

16.10, PONIEDZIAŁEK

15.30 Genius – zajęcia artystyczne dla
dzieci, Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka
3a

17.10, WTOREK

9.30 Dzień Baśniowy: Tomcio Paluszek, Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka
3a
15.00 Akwarelka – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym, Filia nr
1, ul. Opolska 723
16.00 Czytusie – artystyczno-literackie
spotkania z książką dla dzieci w wieku
przedszkolnym (warsztaty z elementami
biblioterapii), Filia nr 1, ul. Opolska 723
16.30 Spotkanie autorskie dla dzieci z
EWĄ CHOTOMSKĄ, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a.*

18.10, ŚRODA

11.30 Rendez-vous z filozofią: starożytność – warsztaty filozoficzne dla młodzieży, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
12.00 Papirus – warsztaty papieroplastyki dla dzieci w wieku szkolnym: orgiami, Iris folding, Filia nr 1, ul. Opolska 723
16.00 Klub Misia Lubisia – zajęcia dla
dzieci w wieku 3-6 lat, Filia nr 14, ul.
Brzechwy 7a
16.30 Z lotu ptaka: o kolejnym wybryku Emila – warsztaty literacko-plastyczne dla 3,4-latków, Biblioteka Główna, ul.
Wielkopolska 1a.*

19.10, CZWARTEK

11.00 Podróż ku wartościom: na drodze
męstwa i odwagi – warsztaty literackie
inspirowane książką „Bracia Lwie Serce”,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a*
12.00 i 13.00 Papierowe Fantazje – zajęcia z Iris folding, orgiami, kirigami, Filia
nr 14 ul. Brzechwy 7a
16.30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych
(odpłatność 10,00 zł /m-c), Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
18.00 www.masnowka.pl – zajęcia
komputerowe dla dorosłych (na zapisy),

Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a

20.10, PIĄTEK

13.00 Zgrywusie – piątkowy klub miłośników gier planszowych dla dzieci od
7 roku życia, Filia nr 1, ul. Opolska 723
14.00 i 15.00 Plamka – warsztaty rozwijające zainteresowania sztuką dla dzieci w
wieku szkolnym, Filia nr 14, ul. Brzechwy
7a
11.00 Streetart – warsztaty poezji dla
młodzieży prowadzone przez MICHAŁA ZABŁOCKIEGO w ramach projektu
Twórcza Aktywacja Młodych, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a**
16.30 SLEEVEFACE – warsztaty fotograficzne z Dawidem Lachem w ramach
projektu Twórcza Aktywacja Młodych,
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a**
18.00 www.masnowka.pl – zajęcia
komputerowe dla dorosłych (na zapisy),
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a

21.10, SOBOTA

11.00 SLEEVEFACE – warsztaty fotograficzne z Dawidem Lachem w ramach
projektu Twórcza Aktywacja Młodych,
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a**

23.10, PONIEDZIAŁEK

13.00 Spotkanie z ilustratorem ADOLFEM DUDKIEM w ramach projektu
Transgraniczne Zaczytanie / Čtení Boří
Hranice, Regionální knihovna Karviná****
14.00 Kreatywni – zajęcia artystyczne
dla dorosłych (na zapisy), Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
15.30 Genius – zajęcia artystyczne dla
dzieci, Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka
3a

24.10, WTOREK
10.00 Jak szła Wisła do morza – projekt
z okazji Roku Rzeki Wisły: mieszkańcy
nadbrzeża – warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
11.30 Czy Popiela zjadły myszy? O początkach państwa polskiego – warsztaty
dla uczniów VII klas szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
15.00 Akwarelka – warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym, Filia nr
1, ul. Opolska 723
16.00 Czytusie – artystyczno-literackie

spotkania z książką dla dzieci w wieku
przedszkolnym (warsztaty z elementami
biblioterapii), Filia nr 1, ul. Opolska 723
16.30 Ronja i jej kraina: kto się czubi
ten się lubi – warsztaty literacko-plastyczne dla 5,6 – latków, Biblioteka Główna, ul.
Wielkopolska 1a*
17.30 Zbrodnia w Bibliotece - spotkanie z Wojciechem Chmielarzem autorem powieści kryminalnych, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a

25.10, ŚRODA

10.00 Jak szła Wisła do morza projekt
z okazji Roku Rzeki Wisły: płynie Wisła
płynie po polskiej krainie – warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkolaków,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
12.00 Papirus – warsztaty papieroplastyki dla dzieci w wieku szkolnym: orgiami, Iris folding, Filia nr 1, ul. Opolska 723
13.00 Ziarnko do ziarnka – warsztaty
literacko-plastyczne, Filia nr 14, ul. Brzechwy 7a
16.00 Klub Misia Lubisia – zajęcia dla
dzieci w wieku 3-6 lat, Filia nr 14, ul.
Brzechwy 7a
16. 30 Ciuchy wychodzą z szafy – spotkanie w ramach Babińca z okazji Dnia
Wychodzenia z Szafy, Filia nr 1, ul. Opolska 723
16.30 Smaczna przygoda Emila: jak to
„za karę” można znaleźć się w szafce z
kiełbasą – warsztaty literacko-plastyczne dla 3,4-latków, Biblioteka Główna, ul.
Wielkopolska 1a*

26.10, CZWARTEK

11.00 Podróż ku wartościom: w kierunku odpowiedzialności – warsztaty
literackie inspirowane książką „ Bracia
Lwie Serce”, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a*
12.00 i 13.00 Papierowe Fantazje – zajęcia z Iris folding, orgiami, kirigami, Filia
nr 14 ul. Brzechwy 7a
16.30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych
(odpłatność 10,00 zł /m-c), Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
18.00 Odkurzamy klasyków: Julian Tuwim – literackie prezentacje przy filiżance kawy, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
18.00 www.masnowka.pl – zajęcia
komputerowe dla dorosłych (na zapisy),
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a

fot. Mikołaj Starzyński

SPOTKANIE
Z WITEM SZOSTAKIEM

Swoją karierę pisarską zaczynał jako
autor obracający się w kręgu fantasy i
realizmu magicznego, z czasem stał się
pisarzem przełamującym schematy gatunkowe
Data: 19 września, godz. 18.00
Miejsce: Kawiarenka „Pod Sową”, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

27.10, PIĄTEK

11.00 Bohater z naszej wyobraźni:
warsztaty kreowania bohatera literackiego z ZUZANNĄ ORLIŃSKĄ dla
uczniów klas IV-V szkoły podstawowej,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a*
13.00 Zgrywusie – piątkowy klub miłośników gier planszowych dla dzieci od
7 roku życia, Filia nr 1, ul. Opolska 723
14.00 i 15.00 Plamka – warsztaty rozwijające zainteresowania sztuką dla dzieci w
wieku szkolnym, Filia nr 14, ul. Brzechwy
7a
18.00 www.masnowka.pl – zajęcia
komputerowe dla dorosłych (na zapisy),
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
18.00 IMPREZA FINAŁOWA projektu
Twórcza Aktywacja Młodych, Filia nr 2
Masnówka, ul. Witczaka 3a**

30.10, PONIEDZIAŁEK

15.30 Genius – zajęcia artystyczne dla
dzieci, Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka
3a

31.10, WTOREK

15.00 Akwarelka –warsztaty plastyczne
dla dzieci w wieku szkolnym, Filia nr 1,
ul. Opolska 723
16.30 Czytusie – artystyczno-literackie
spotkania z książką dla dzieci w wieku
przedszkolnym (warsztaty z elementami
biblioterapii), Filia nr 1, ul. Opolska 723
16.30 Ronja i jej kraina: wielkie marzenie Ronji – warsztaty literacko-plastyczne
dla 5,6 – latków, Biblioteka Główna, ul.
Wielkopolska 1a*
17.00 Słów kilka o etyce. Kontynuacja spotkanie w ramach cyklu „Filozofia dla
każdego”, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

* PROJEKT „FIGLE Z LITERATURĄ” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
** PROJEKT „TWÓRCZA AKTYWACJA MŁODYCH” OBJĘTY HONOROWYM PATRONATEM
ANNY HETMAN PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
*** PROJEKT „STREFA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY” DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
NARODOWEGO CENTRUM KULTURY W RAMACH PROGRAMU OJCZYSTY – DODAJ DO
ULUBIONYCH 2017.

**** PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO PROGRAMU INTERREG V-A
REPUBLIKA CZESKA-POLSKA W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI – TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO I BUDŻETU
PAŃSTWA.ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

CIAŁO I DUSZA OCZAMI JASTRZĘBIANKI
Tekst i fotografia: Barbara Więckowska

O kobietach, które nie tylko inspirują…
Tak o swojej wystawie fotografii mówi
młoda, utalentowana jastrzębianka, Natalia Skotnicka, której wernisaż prac miał
miejsce 12 września w sali lustrzanej
Domu Zdrojowego.
„Ciało i dusza” to wspólny tytuł kilkunastu fotografii, na których uwiecznione
zostały dziewczyny i kobiety dotknięte
różnymi przypadłościami. Wszystkie
modelki łączy jedno – wyjątkowy charakter, siła, odwaga i empatia. I to właśnie młoda artystka postawiła sobie za
cel przekazu za pomocą uchwyconych
kadrów.
– Jedna z moich modelek walczyła z rakiem jajników, inna ma defekty skóry.
Chciałam pokazać, że mimo różnic wizualnych wszystkie kobiety są takie same,
tak samo piękne. Zainspirowały mnie nie
tylko ich wyglądy zewnętrzne, ale przede
wszystkim ich bogate wnętrze – opowiada
o inspiracji Natalia Skotnicka.
Wystawa, to efekt dwumiesięcznych
prac Natalii. Modelki, które można podziwiać na fotografiach, to nie tylko koleżanki i znajome ze szkoły. Część z nich
jastrzębianka zaprosiła do swojego pro20

jektu za pośrednictwem portali społecznościowych lub natrafiła przypadkowo
na ulicach miasta.
Najtrudniejsza dla nastolatki była selekcja zdjęć, które ujrzały światło dzienne. Ostatecznie nie kryła zadowolenia
z efektu końcowego. – Wybrałam te zdjęcia, które cieszą moje oko, skrywają głębię,
a tym samym pokazują coś więcej. Czuję,
że przez te fotografie pomagam niektórym
osobom poczuć się pięknymi i wyjątkowymi, dlatego też odczuwam satysfakcję.
Ciało i dusza to kolejna wystawa jastrzębianki. Wcześniej jej prace można
było podziwiać w Galerii Acartus. Dodajmy, że wystawa mogła powstać dzięki

projektowi, który jest realizowany w ramach Programu Erasmus +. Młodzież, za
pośrednictwem Petrklíč help przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i miasta Jastrzębie-Zdrój”.
Natalia Skotnicka to 18-letnia uczennica Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu–Zdroju. Interesuje się malarstwem, projektowaniem ubrań i muzyką. Po ukończeniu
szkoły planuje kształcić się w łódzkiej filmówce lub wydziale fotografii Akademii
Sztuk Pięknych.
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Zas er w o w ała
ar tys t y cz n ą u cztę
Tekst oprac.: Katarzyna Wołczańska, fotografia: arch. Malwiny Musioł

Występowała w salach koncertowych
w Austrii, na Ukrainie, w Hiszpanii,
w Szwajcarii, w Danii oraz Holandii,
a pianistyczne umiejętności doskonaliła
na mistrzowskich kursach w Polsce i za
granicą. 22 września recitalu fortepianowego Malwiny Musioł można było posłuchać w Państwowej Szkole Muzycznej
I i II stopnia. Koncert zrealizowano przy
pomocy środków budżetowych Miasta
Jastrzębie-Zdrój.
Malwina Musioł edukację muzyczną
rozpoczęła w Jastrzębiu-Zdroju w klasie
Marka Pali, a następnie kontynuowała
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II
st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie Haliny Madetko. W roku
2014 ukończyła Akademię Muzyczną
w Krakowie w klasie prof. Mirosława
Herbowskiego, a obecnie kształci się pod
kierunkiem prof. Paula Cokera w Haute
Ecole de Musique de Genève w Szwajcarii. Swoje pianistyczne umiejętności
doskonaliła na mistrzowskich kursach
pianistycznych w Polsce i za granicą prowadzonych przez wybitnych profesorów,
takich jak: Paul Badura-Skoda, Avedis
www.jastrzebie.pl

Kouyoumdjian, Andrzej Jasiński, Clau- kim radio ORF, a w październiku tego
dio Martínez Mehner, Wiktor Mierza- roku wystąpi w Wiedniu podczas „Festinow, Katarzyna Popowa-Zydroń, Woj- val der Klänge”. Magia wielkich koncertociech Świtała, czy Jacques Rouvier. Teraz wych sal onieśmiela czy mobilizuje?
mieli okazję posłuchać jej jastrzębianie.
- Wszystko tak naprawdę zależy od sta- W moim przypadku jest dość nietypo- nu skupienia. W moim przypadku jest to
wo, ponieważ najłatwiej występuje mi decydujący czynnik. Pomimo podróży czy
się przed obcą publicznością! Natomiast złego samopoczucia, nie mogę sobie pow dniu koncertu przed rodziną i przyja- zwolić, by to miało wpływ na moją grę.
ciółmi zawsze towarzyszy mi specyficzny Dlatego zawsze przed koncertem, oprócz
dreszczyk emocji. Granie recitalu w moim dobrego rozegrania się, staram się wyciszyć
rodzinnym mieście jest jednak ogromną i myśleć wyłącznie o muzyce, a grając już
przyjemnością, a stres zazwyczaj znika po na samym koncercie czerpać jak najwięcej
zagraniu pierwszych nut – opowiada uta- przyjemności z wykonywanych utworów –
lentowana artystka.
wyjaśnia Malwina Musioł.
Jako solistka i kameralistka Malwina
Za swój dorobek artystyczny otrzyMusioł zdobyła nagrody na narodowych mała stypendia państwowe i prywatne:
i międzynarodowych
konkursach.
Zosta- Stypendium
Rady Ministrów
(2005), StyDr hab. Katarzyna Kłosińska
z Uniwersytetu
Warszawskiego,
dr Maciej Malinowski
ła też
zaproszona do
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Rektora
Akademii
Muzycznej
z Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie,
a także
dr hab.
Katarzyna
Wyrwas
szych,
międzynarodowych
festiwalach, Śląskiego
w Krakowie
(2012), trzykrotnie
i dr Joanna
Przyklenk z Uniwersytetu
będą promować
poprawneStypenużycie
takich
jak:polskiego.
„Wawel oProjekt
zmierzchu”
w Poprawnej
Kra- dium
Prezydentadofinansowano
Miasta Jastrzębie-Zdrój
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„Strefa
Polszczyzny”
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Krakowie”,
(2014,programu
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Centrum
Kulturyczy
w ramach
Ojczysty
– dodaj do Jean
ulu„Muzyka
Starym Lwowie” na Ukrainie. Tanner Fondation, Neuchâtel, Szwajcabionychw2017.
Ponadto występowała w salach koncerto- ria (2015-2016, 2017-2018), Stypendium
wych
w Austrii,
na Ukrainie,
w Hiszpa- Kazimierza Bartkowiaka, Lugano, SzwajData:
28 września,
godz. 10.00
nii,Miejsce:
w Szwajcarii,
w Danii
oraz Holandii.
caria (2015-2016,
2017-2018).
Biblioteka
Główna,
ul. Wielkopolska
1a
W sierpniu 2016 roku miała przyjemność
wystąpić w transmisji na żywo w austriac21

ZDROWIE

SKORZYSTAJ

Z INHALACJI
SOLANKOWYCH
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Piotr Kędzierski

Seniorzy, dorośli, dzieci – dosłownie
każdy może korzystać z inhalatorium zasilanego wodami solankowymi. Obiekt
umiejscowiony w Parku Zdrojowym
czynny jest codziennie od 8.00 do 21.00.

Zastosowana w inhalatorium oryginalna solanka z Zabłocia wą skuteczność. Inhalacje solankowe wspomagają profilaktykę
wydobywana jest od 1892 roku z odwiertu „Korona” w miejsco- i leczenie schorzeń takich jak: nieżyt górnych dróg oddechowości uzdrowiskowej Zabłocie – Solanka z głęboko położonych wych, zapalenie oskrzeli oraz zatok, rozedma, pylica płuc i astzłóż wód leczniczych – solanek jodkowych. Jest to naturalny ma oskrzelowa, niedoczynność tarczycy, nerwica wegetatywna,
surowiec o potwierdzonych właściwościach
stres, ogólne wyczerpanie, stany wyczerpaSzybkie
połączenie
z
Internetem
leczniczych, przeznaczony do pielęgnacji
nia głosowego oraz alergiczne choroby górzdrowia i urody, tradycyjnie stosowany do zapewnia w inhalatorium wi-fi. Sesja nych dróg oddechowych. Ponadto inhalacje
trwa 45 min., po czym należy zrobić wspomagają komfort oddychania, zwalczakąpieli i inhalacji.
Solanka z Zabłocia zlegająca na dużej głębo- 15 minut przerwy. Miesięczny limit
nie i hamowanie stanów zapalnych oraz
kości 450 – 650 m, to zakonserwowany relikt transferu danych wynosi 750 MB.
nawilżanie śluzówki. Przeciwwskazaniami
ciepłego morza, jest produktem wyjątkowym
są: ostre stany zapalne dróg oddechowych,
na skalę światową ze względu na stabilną, przebadaną i udoku- nadczynność tarczycy oraz uczulenie na jod lub którykolwiek
mentowaną zawartość biogenicznego jodu, dochodzącą do 140 ze składników solanki. Inhalacje powinny odbywać się kilka
mg/litr. Jod pochodzący z mineralizacji alg morskich oraz pod- razy w tygodniu i trwać od 30 do 60 minut.
wyższona zawartość wapnia i magnezu nadają solance wyjątko-

POCZUJ MAGIĘ UZDROWISKA
Jastrzębskie inhalatorium nawiązuje kształtem do dawnej, rozebranej po II wojnie światowej kolumnady, a więc przekrytego
dachem deptaka (arkad), który służył kuracjuszom uzdrowiska
jako miejsce spacerów i odpoczynku. Ze względu na zabytkowy
charakter Parku Zdrojowego, kształt i detale architektoniczne
odtworzonego obiektu oddają wizerunek zbliżony do pierwowzoru.
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HISTORIA

W „KATOWICZANCE” PRZYSZŁO NA ŚWIAT
TYSIĄCE JASTRZĘBIAN
Tekst: Dariusz Mazur, fotografia: arch. Stanisław Kućma

Historia budynku sięga końca lat 20. XX
wieku, lecz dopiero w 1935 r. rozpoczęło się jego użytkowanie. Dzięki władzom
Katowic, które zakupiły budynek, było
możliwe leczenie w tym miejscu dzieci. Małoletnich pacjentów na kurację
do „Katowiczanki” przysyłano do końca
1972 r., po czym budynek przekazano
służbie zdrowia w celu utworzenia oddziału
ginekologiczno-położniczego.
Pierwszym ordynatorem porodówki został Mieczysław Oleś, a po nim kolejno
Jerzy Priebe, Lidia Jończak oraz Stanisław
Kućma. W 2002 r. oddział ginekologiczno-położniczy został przeniesiony do
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 przy ul. Jan Pawła II, a stary
przedwojenny budynek sprzedano osobie
prywatnej.
Zanim w Jastrzębiu utworzono
porodówkę jastrzębianki w większości
rodziły w wodzisławskim szpitalu. Jednak
wraz z dynamicznym rozwojem miasta
rosła także liczba urodzeń i nastała pilna potrzeba stworzenia oddziału ginekologiczno-położniczego w Jastrzębiu.
Na jego potrzeby został zaadaptowany
budynek sanatorium dla dzieci „Katowiczanka”. Od samego początku istnienia
porodówki pracował w niej dr Stanisław
Kućma, który po uzyskaniu dyplomu na
Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie w 1968 r., związał się zawodowo z naszym miastem.
W 1995 r. został ordynatorem oddziału
ginekologiczno-położniczego i pełnił tę
funkcję aż do 2011 r. (w latach 2002-2011
już w WSS nr 2). Dr Kućma tak wspomina starą porodówkę: „W oddziale rodziło
się rocznie od 1500-2000 noworodków
co znacznie przekraczało możliwości lokalowe szpitala, który miał być tworem
tymczasowym do czasu wybudowania
nowego pawilonu na zapleczu dotychczasowego budynku. To były plany, których
nigdy nie zrealizowano. Stale remontowany, odnawiany, malowany głównie ze
środków i przy pomocy jastrzębskich kopalń budynek nigdy nie spełniał wymogów właściwego standardu wymaganego
od tego typu obiektów”.
www.jastrzebie.pl

Przez cały okres działalności porodówki
w starym budynku, personel borykał się
z problemami technicznymi, w szczególności doskwierał brak windy, a pacjentki po operacjach trzeba było znosić na
noszach z piętra na parter przez wąską
klatkę schodową. Przez lata personel porodówki dokładał wszelkich starań, aby
młode Jastrzębianki mogły w godnych
warunkach rodzić dzieci oraz zostać
uleczone ze swych kobiecych przypadłości. Nie sposób wymienić wszystkich
pracujących osób, ale warto wspomnieć
chociaż o zespole lekarskim, do którego
poza wymienionymi ordynatorami należeli: Urszula i Stefan Wallerowie, Andrzej
Słabikowski, Jan Gogol, Grażyna Stokłosa, Wiesław Koziarz, Bogdan Małolepszy,
Aleksander Rusek, Kazimierz Czuczman,
Ewa Jaworska, Barbara Selzer, Jolanta Woźniak, Krzysztof Korczak, Leszek
Suda, Piotr Liszka, Grzegorz Lisikiewicz,

Wiesława Smoczyńska, Janusz Demetraki-Paleolog i Jacek Drzewicki.
Obszerny tekst na temat dawnej „Katowiczanki” zostanie zamieszczony w grudniowym numerze „Biuletynu Galerii
Historii Miasta”.
Na zdjęciu: Zespół Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Miejskiego w
Jastrzębiu-Zdroju w 1998 r. Arch. dr Stanisław Kućma.
Siedzą od lewej: Stanisław Kućma - ordynator oddziału, Bogdan Małolepszy - zastępca ordynatora.
Stoją od lewej: Jolanta Woźniak, Piotr
Liszka, Urszula Waller, Kazimierz Czuczman, Ewa Jaworska-Jama, Grzegorz Lisikiewicz, Leszek Suda, Janusz Demetraki-Paleolog.
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PORADY/OGŁOSZENIA

JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA DRODZE
W PRZYPADKU KOLIZJI?
Tekst: Edyta Dziobek-Romańska

Przede wszystkim należy odróżnić pojęcia wypadku drogowego od kolizji drogowej. W języku potocznym często używane są one zamiennie, lecz w istocie – ta
druga cechuje się brakiem uszczerbku na
zdrowiu u jakiejkolwiek z osób uczestniczących w wypadku. Czyli kolizją będzie
takie zdarzenie, podczas którego ucierpią jedynie pojazdy lub infrastruktura
drogowa. Istnieją trzy sposoby rozwiązania problemu kolizji. Uwzględniają one
udział Policji lub jego brak.
Zdarzają się sytuacje, kiedy potrzeba
szybkiego załatwienia sprawy – a szkody
są niewielkie. Możemy wówczas zgodzić
się na rekompensatę za straty, czyli polubownego przekazania pieniędzy, szkody sprawca może pokryć gotówką już
na miejscu zdarzenia. Z taką propozycją
może wyjść każda strona, konieczna jest
jednak obopólna zgoda. Do celów dowodowych konieczne jest sporządzenie
odpowiedniego oświadczenia (obejmującego wysokość kwoty pieniężnej będącej

rekompensatą za stratę), w którym warto
zawrzeć stwierdzenie, że strony porozumiawszy się w taki sposób uznają sprawę za zakończoną i rezygnują z dalszych
roszczeń przeciwko sobie.
Innym dobrowolnym sposobem załatwienia sprawy kolizji drogowej jest spisanie wspólnego oświadczenia, które powinno być wykonane po porozumieniu
się uczestników co do przebiegu zdarzenia. Oczywiście warunkami koniecznymi
są zawsze np. trzeźwość kierowców, brak
podejrzenia o sfałszowaniu dokumentów.
Oświadczenie takie staje się później jedną
z podstaw wypłaty odszkodowania przez
ubezpieczalnię. Konieczne jest także zebranie innych dowodów, to znaczy wykonanie zdjęć, spisania danych świadków
zdarzenia. To ważne przesłanki w ewentualnym sporze z ubezpieczycielem.
Ostatnim ze sposobów radzenia sobie
z kolizją drogową jest wezwanie Policji na miejsce zdarzenia. Nie ma jednak
żadnego obowiązku prawnego w tej kwe-

stii, istnieje jedynie uprawnienie. Policja
nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia
stłuczki, w praktyce zdarza się to również
bardzo rzadko. To sposób, kiedy nie strony nie mogą dojść do porozumienia, niesie on ochronę przed niewłaściwym załatwieniem sprawy przez ubezpieczalnię.
Policja sporządza protokół z miejsca zdarzenia, a winnego ma obowiązek ukarać
mandatem. Warto jednak pamiętać, że w
przypadku, kiedy stan kierowców lub pojazdów budzi wątpliwości, obowiązkowo
należy wezwać Policję.

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.

LOKALE I GRUNTY POD WYNAJEM
Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55, działając na podstawia Art.35 Ust.1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych
oraz gruntów, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych pod wynajem.
Lp.

Obręb

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia Powierzchnia
użytkowa [m2] przynależna
[m2]

1

JASTRZĘBIE
MIASTO

88/5

GL1J/00015629/3

27,18 m2

4

JASTRZĘBIE
DOLNE

3302/56

GL1J/00018152/9

73,23 m2

Adres

Przeznaczenie

4,81 m2

ul. Wrzosowa 12A

Bez
ograniczenia
branży

----------

ul. Wyspiańskiego
12

Bez
ograniczenia
branży

Minimalna Okres najmu
stawka
czynszu
za najem
[zł/m-c]

*

*

Do trzech lat

Do trzech lat

Termin opłat

Do 10-tego każdego
miesiąca

Do 10-tego każdego
miesiąca

* 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 podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej
„Monitor Polski”.
Informacji o przedmiocie najmu udziela Dział Administrowania Nieruchomościami MZN (tel. 32 478 70 16)
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.
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SZKOŁA, KTÓRA KSZTAŁTUJE CHARAKTER
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Robert Kurzacz

Szkoła Realnej Samoobrony to styl życia pełen entuzjazmu i pasji. Placówka znów otwiera
podwoje dla kolejnych pokoleń mieszkańców naszego miasta.
Ci, którzy pamiętają własną przygodę
ze sportem w tej szkole, wspominają ją
z sentymentem. Są i tacy, którzy będąc
w SRS ukształtowali swój charakter, osiągnęli dojrzałość oraz nabrali hartu ducha.
Dziś oferta szkoły adresowana jest do nowych pokoleń dzieci w wieku szkolnym,
do młodzieży, dorosłych, a także seniorów. Wśród jej celów statutowych prym
wiedzie propagowanie i upowszechnianie
kultury fizycznej, w tym samoobrony
z elementami sztuk walki, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz udział w kształtowaniu i integralnym wychowaniu dzieci i młodzieży
poprzez sport. Na sztandarach SRS znajduje się też szerzenie wartości chrześcijańskich, postaw patriotycznych oraz popularyzowanie zdrowego stylu życia.
- Kwestię samoobrony należy rozumieć
bardzo szeroko, jako umiejętność stania
na straży wyznawanych przez siebie wartości, własnego mienia i swojego ciała –
wyjaśnia Robert Kurzacz, prezes Szkoły.
Jak mówi, każdy człowiek ma prawo bronić się nie tylko przed atakiem na swoją
fizyczność, ale również, a może przede
www.jastrzebie.pl

wszystkim przed groźbą naruszenia swej
wolności, integralności, dobrego imienia.
- Dlatego warto nauczyć się pewnych metod i technik, bo to spowoduje, że człowiek
nie będzie się czuł bezbronny w różnych
kryzysowych sytuacjach. Jak wiadomo
współczesny wróg zwykle nie czai się za
rogiem w postaci bandyty czy złodzieja, ale przybiera postać bardziej subtelną
i mylącą. Może to być gra komputerowa,
taka czy inna używka albo nałóg wkradający się jak intruz w nasze życie – dodaje.
Tylko od wewnętrznej siły, wyznawanych wartości, samodyscypliny i odwagi
będzie zależało, czy potrafimy w sposób
wolny dokonywać życiowych wyborów
i organizować przestrzeń swojego życia,
czy też nie.
Właśnie dlatego w SRS odbywają się
nie tylko regularne treningi, mające za
zadanie przygotować do obrony ciało. Uczestnicy zajęć zapraszani są także na
spotkania z różnymi ciekawymi osobami
oraz na eucharystie odprawiane w ich
intencji. Dla chętnych organizowane są
wycieczki, survivale i wakacyjne obozy –
wylicza Robert Kurzacz. W ciągu roku

szkolnego nie brak imprez okolicznościowych, które w SRS animowane są zawsze
wspólnie z szerszą lokalną społecznością.
W ich przygotowaniu biorą udział nie
tylko organizatorzy, ale również sami
uczestnicy. Dzięki temu każdy może się
przekonać jak smakuje wolontariat i ile
przynosi satysfakcji.
Jak przekonują liderzy szkoły, aktywności fizycznej nigdy dość, a pracę nad
sobą można podjąć w każdym momencie
życia. Zajęcia prowadzone są w grupach
wiekowych, co sprawia, że ćwiczenia dostosowane są do konkretnych możliwości. Łatwiej też nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie. - Nikt tu nie oczekuje, że sport rozwiąże wszystkie problemy,
z jakimi boryka się dziś przeciętny młody
człowiek, ale doświadczenie pokazuje, że
jest on pomocą nie do przecenienia. W połączeniu z konkretnym programem wychowawczym może zdziałać cuda. "Trening
czyni mistrza" - to znane powiedzenie nie
odnosi się tylko do sportu, ale do życia jako
całości – przekonuje pan Robert.
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SENIORZY ZAPRASZAJĄ

WYCIECZKI Z EMERYTAMI

WYCIECZKI I WCZASY
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2

Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza
wszystkich, nie tylko członków stowarzyszenia, do udziału w wycieczkach. Odbędą się one w następujących terminach:
- 7 – 9 października – Licheń, po drodze zwiedzanie Sanktuarium w Leśniowie, Gidlach, Złoczewie. Cena bez posiłków 160 zł. Wyjazd o godz. 7.00.
- 12 – 16 października – wycieczka
w Bieszczady, zwiedzanie Dębowca, Cisnej, Polańczyka, Myczkowca, Myczkowa, Ustrzyk, Sanoka, Krosna. Cena około
820 zł.
- 16 grudnia – Kraków, fabryka bombek, Łagiewniki, Park Świętego Mikołaja
w Zatorze. Cena 110 zł z obiadem.
- 20 – 28 grudnia – Święta w Zakopanem z kabaretem góralskim, kapelą, dojazdem do term, wieczorem góralskim,
występami góralskimi i wigilią z upominkami. Cena 900 zł.
- 19 – 21 stycznia – Warszawa (Niepokalanów, Wilanów, Zamek Królewski).
Cena 500 zł.
Terminy wyjazdu do Jarosławca w 2018
roku
I turnus świąteczny od 31.03 – 13.04,
wyjazd 30.03, godz. 8.00
II turnus od 7.07 – 20.07, wyjazd 6.07,
godz. 8.00
III turnus od 18.08 – 31.08, wyjazd
17.08, godz. 8.00
IV turnus od 15.09 – 28.09, wyjazd
14.09, godz. 8.00
Szczegółowych informacji udziela Lucyna Maryniak, tel.: 32 471 9555, 32 471
2071, 535 997 170 (kontakt po godz.
18.00).

Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszystkich zainteresowanych do
udziału w następujących przedsięwzięciach:
- 28 października - zabawa Dzień Seniora - Hawana.
- Zabawa andrzejkowa - Hawana.
- Spotkanie opłatkowe - Hawana.
- 10 - 22 kwietnia 2018 r. - Mrzeżyno, wczasy zrowotne, 30 zabiegów. Cena
1395 zł.
Biuro przy ul. Turystycznej 4 czynne
jest w poniedziałki i czwartki w godz. od
9.00 do 11.00, tel. 32 471 2234.

26

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW
PRZYPOMINA
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że
wydawane są zaświadczenia na zniżkę
kolejową. Ponadto zaprasza do udziału
w następujących wyjazdach:
- 22 – 27 grudnia – Święta Bożego Narodzenia w Białym Dunajcu. Cena 755 zł.
- 8 – 20 czerwca – wczasy w Świnoujściu.
Cena 1395 zł.
- 8 – 19 czerwca – wczasy w Cesenatiko
we Włoszech. Cena 1479 zł.
- 14 – 26 czerwca – wczasy w Ustroniu
Morskim. Cena 1390 zł.
- 17 – 29 czerwca – wczasy w Krynicy
Morskiej. Cena 1390 zł.
- 9 – 20 września – wczasy w Karlobag
w Chorwacji. Cena 1650 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie Związku przy ul. 1 Maja 45 we
wtorki, środy i czwartki w godz. od 9.00
do 12.00, tel. 32 4358 031

SPOTKANIA DIABETYKÓW
Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków
zaprasza diabetyków, członków rodzin
oraz osoby zainteresowane problemem
cukrzycy na spotkania w następujących
terminach:
- 12 i 26 października w godz. 15.00 –
17.00,
- 9 i 23 listopada w godz. 15.00 – 17.00,
- 14 i 28 grudnia w godz. 15.00 – 17.00.
Spotkania diabetyków odbywają się
w Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. Wrzosowej 12A.
KLUB SENIORA
Klub Seniora przy ul. Mazowieckiej
10 (obok banku) otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach
13.00-19.00.
- 6 października, godz. 15.00 „Wiersze
z szuflady”
- 12 października, godz. 15:00 prelekcja
dot. prawidłowego segregowania odpadów
- 19 października, godz. 16.00 wykład
prowadzony przez lekarza medycyny
na temat profilaktyki grypy, informacje
o bezpłatnych szczepieniach przeciwko
grypie dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju powyżej 60. roku życia
- 23 października, godz. 13.00 Joga terapeutyczna
- 24 października, godz. 15.30 Pierwsza
pomoc - prowadzi Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe
- 26 października, godz. 14.00 Spotkanie
z pracownikiem Straży Miejskiej
Jastrząb I wrzesień 2017

GOSPODARKA

RAZEM przez ŻYCIE
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik

Wyjątkowa uroczystość miała miejsce 5 września w Domu Zdrojowym. Tego dnia pary
z Jastrzębia-Zdroju świętowały jubileusze zawarcia związku małżeńskiego, a wśród nich była
taka, która przysięgę małżeńską złożyła sobie 70 lat temu.
Dla dostojnych jubilatów raz jeszcze zabrzmiał Marsz Mendelssohna. Przy takiej
okazji nie mogło też zabraknąć okolicznościowego tortu i symbolicznego toastu
wzniesionego lampką szampana. Prezydent miasta Anna
Hetman w imieniu Prezydenta
RP wręczyła 32 parom, które w
tym roku obchodzą złote gody,
medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Kolejnych 11 par świętowało 55 lat
wspólnego pożycia, dwie 60. rocznicę zawarcia związku, a jedna jest już ze sobą
65 lat. W tym zacnym gronie nie zabra-

kło też pary, która przysięgę małżeńską
złożyła sobie 70 lat temu. Przy wspólnym
stole uczestnicy uroczystości dzielili się
wspomnieniami i refleksjami na trwa-

Kolejnych pięknych rocznic i lat przeżytych w zdrowiu, szczęściu i radości życzyła dostojnym jubilatom prezydent Anna
Hetman. - Możemy sobie wyobrazić, jaką
historię te pary tutaj opowiadają
swoim całym życiem. Należy się
tylko cieszyć, że mamy tylu zacnych mieszkańców – podkreśla
pani prezydent.
Bez wątpienia – było co świętować. Akcentem muzycznym podczas uroczystości był występ zespołu Druga Młodość.

Wiara, nadzieja, miłość
są receptą na małżeńskie szczęście

www.jastrzebie.pl

ły związek. - Wiara, nadzieja i miłość –
w tych wartościach recepty na udane pożycie małżeńskie upatrują Łucja i Wiktor
Zorembowie, którzy obchodzą kamienne
gody, czyli 70. rocznicę ślubu.
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SZCZEPIENIA DLA SENIORÓW
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Jastrzębscy seniorzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko
grypie. To najprostszy sposób uchronienia się przed chorobą i jej konsekwencjami, dlatego samorząd zdecydował się
na sfinansowanie kolejnego programu
profilaktycznego dla osób starszych.
- Na szczepienia zapraszamy jastrzębian
od 60. roku życia. Na ten cel przeznaczyliśmy 75 tys. zł, co wystarczy dla 1500 osób
– wyjaśnia Anna Hetman, prezydent

miasta. Seniorzy będą mogli zgłaszać się
do jednego z kilku podmiotów leczniczych.
Według Światowej Organizacji Zdrowia na grypę co roku zapada 5-15%
populacji, a najwyższa śmiertelność jest
właśnie wśród osób starszych. Bezpłatne szczepienia mają przyczynić się do
obniżenia liczby zachorowań, ale przede
wszystkim poważnych powikłań pogrypowych.

UWAGA NA OSZUSTÓW
Źródło: KMP Jastrzębie-Zdrój

Oszuści podający się za policjantów oraz krewnych i usiłujący pod
byle pretekstem wyłudzić pieniądze
od starszych osób znów dali o sobie
znać. Mundurowi apelują o czujność
iostrożność w sytuacji, kiedy zadzwoni telefon i ktoś poprosi o pieniądze
w zamian za „załatwienie sprawy”.
– Nie przekazujcie żadnych pieniędzy
osobom, które podają się za członków rodzin czy policjantów – apelują
stróże prawa. Mundurowi pukają do
drzwi i tłumaczą, zwłaszcza osobom
starszym, jak nie dać się nabrać. Z
myślą o seniorach, którzy nie mają
dostępu do internetu i nie śledzą
ostrzeżeń na portalach społecznościowych, stworzono ulotki. Podczas
rozmów z osobami starszymi, ale
też z ich krewnymi, stróże prawa
wyjaśniają jak działają oszuści i jakie
stosują metody. Każdy, kto zetknie
się z podobnym sposobem działania
przestępców, powinien natychmiast
skontaktować się z najbliższą jednostką policji, dzwoniąc pod numer 112.

ROZKODUJMY MATEMATYKĘ
Tekst oprac.: Katarzyna Wołczańska

Zgodnie z założeniami Programu rozwoju oświaty w latach 2015-2020 naszego miasta i kierunkiem polityki oświatowej państwa, która traktuje o podniesieniu jakości edukacji matematycznej na wszystkich etapach kształcenia, w tym roku szkolnym wszystkie szkoły wezmą
udział w projekcie zatytułowanym Rozkodujmy matematykę w naszym mieście.
Przedsięwzięcie opracowane przez zespół nauczycieli - doradców metodycznych matematyki i edukacji wczesnoszkolnej, objęte zostało patronatem Anny
Hetman Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Podstawowym celem wcielenia
w życie projektu jest spopularyzowanie
wśród uczniów dziedziny matematyki
oraz ściągnięcie z niej mitów, jakoby
była jedną z trudniejszych dziedzin nauki. Służyć temu będzie szereg działań,
które nie tylko zwiększą wśród uczniów
zainteresowanie przedmiotem, ale także
wyrównają szanse na sprawne opanowanie omawianego na lekcjach materiału.
Matematyka przestanie kojarzyć się
tylko i wyłącznie z liczbami i szeregiem
trudnych do rozwiązania zadań poprzez
28

wykorzystanie do jej nauki przeróżnych
doświadczeń pozornie z nią niezwiązanych.
W projekcie znalazło się także miejsce na
połączenie nauki ścisłej ze zdolnościami
artystycznymi uczniów, bowiem już w
styczniu rozpocznie się szereg konkursów plastycznych i fotograficznych pod
dumną nazwą „Matematyczne inspiracje
w naszym mieście”. Efekty powstałych
dzieł naszych uczniów podziwiać będzie
można na licznych wystawach organizowanych na terenie naszego miasta. Konkursy matematyczne, które rozpoczną się
w lutym, odbywać się będą na każdym
etapie kształcenia, a ich celem będzie
wyłonienie Największych młodych umysłów Jastrzębia-Zdroju. W ślad za nimi

pojawią się konkursy na najciekawsze
prace projektowe. W grudniu i w marcu
we wszystkich szkołach będzie trwał tzw.
Tydzień z matematyką, pełen ciekawych
zajęć i niespodzianek. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele w ramach projektu
będą mieli okazję do wzięcia udziału w
specjalnie przygotowanych wykładach,
prelekcjach oraz warsztatach z udziałem
zaproszonych gości. Szachy w szkole,
program GeoGebry, aplikacje TIK, Dyskalkulia - to tylko niektóre z zaproponowanych, niewątpliwie pomagających w
podnoszeniu jakości edukacji matematycznej tematów. Inicjatorkami projektu
są: Ewa Szatkowska, Ewa Majchrzak,
Joanna Rajnysz.
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JASTRZĘBIANIE

NA KRAŃCU ŚWIATA

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Klub Wysokogórski w Jastrzębiu-Zdroju

Klub Wysokogórski w Jastrzębiu-Zdroju
ostatnie miesiące może zaliczyć do bardzo udanych. Poza wieloma sukcesami
we wspinaczce sportowej, dwóch członków Klubu: Piotr Lilla i Patryk Zabrzewski, zdobyło najwyższy szczyt Japonii
Fuji San, mierzący 3776 m n.p.m. - Fuji
San, mimo swojej wysokości, nie zaskakuje trudnościami technicznymi, wymaga
jednak dobrej kondycji. Od początku
lipca do końca sierpnia, kiedy trwa sezon,
oblegany jest tłumnie przez Japończyków,
próbujących zdobyć szczyt „świętej góry”.
My pod górą pojawiliśmy się w najpiękniejszym dla tego kraju okresie - w kwietniu - czyli w sezonie kwitnących wiśni.

Zimowe warunki na wierzchołku pozwoliły nam cieszyć się widokami z „Dachu
Japonii” w samotności – opowiada Piotr
Lilla. Plany górskie alpiniści połączyli
z intensywnym zwiedzaniem Japonii od
Tokio po Hiroszimę. - Japonia urzeka
głównie niepowtarzalną architekturą
ukształtowaną przez religie - shintoizm
i buddyzm, wyśmienitą kuchnią, ogrodami oraz ludźmi, którzy są w stanie spóźnić
się do pracy, żeby tylko pomóc, jeśli ktoś
o to poprosi – mówią.
Innym ciekawym celem obranym przez
pasjonatów gór i podróży z jastrzębskiego Klubu była Patagonia, kraina położona na południu Ameryki Południowej.

Piotr Lilla, Marian Hudek, Andrzej
Mandrysz i Adrian Kwiecień wraz z
czwórką sympatyków Klubu podczas
trekkingu przemierzali kilometry w Patagonii chilijskiej i argentyńskiej. - Patagonia zachwyca dziką przyrodą. Można
tu znaleźć potężne lodowce, malownicze
wodospady oraz strzeliste wieże Fitz Roya
i Cerro Torre, które są marzeniem wielu
wspinaczy. Poza tym w Patagonii codziennie szaleją silne wiatry, które stwarzają
na niebie niepowtarzalne widowisko. To
właśnie patagońskich chmur najbardziej
brakuje mi w Jastrzębiu – podsumowuje
Piotr Lilla.

SPORT

Eliminacje Czerkawski CUP w Jastrzębiu
Tekst i fotografia: JKH GKS Jastrzębie

W połowie października czekają nas
pierwsze występy w wydaniu najmłodszych hokeistów w Śląskiej Lidze Mini-Hokeja (w dwóch kategoriach - rocznik
2009/2010 i rocznik 2010 i młodsi). Zawodnicy tzw. grupy naboru uczestniczą
w turniejach mini-hokeja.
Na zajęciach nie brakuje przedszkolaków, którzy stawiają swoje pierwsze kroki na lodzie. Klub prowadzi ciągły nabór

rocznika 2008 i młodszych, treningi
odbywają się na lodowisku „Jastor” w
poniedziałki, środy i piątki w godzinach
popołudniowych (szczegóły na www.jkh.
pl). Klub bezpłatnie wypożycza łyżwy,
kask i kij (istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu ochronnego). Więcej informacji: Daniel Czubiński tel. 514 544 874
oraz Jacek Chrabański, tel. 667 673 922.
Zadanie "Szkolenie i współzawodnictwo

sportowe dzieci i młodzieży JKH GKS
Jastrzębie" dofinansowane zostało przez
Miasto Jastrzębie-Zdrój.
Dla sympatyków mini-hokeja mamy
dobre wieści. 11 listopada na lodowisku
„Jastor” rozegrane zostaną kwalifikacje
do IV Ogólnopolskiego Turnieju Mini
Hokeja na Lodzie – CZERKAWSKI CUP
NA ZIMOWYM PGE NARODOWYM
2018.

HOKEIŚCI DALI
LEKCJĘ MŁODZIEŻY
Tekst: Katarzyna Wołczańska,
fotografia: Piotr Kędzierski

W spotkaniu 5. kolejki Polskiej Hokej
Ligi JKH GKS Jastrzębie pokonał młodzież SMS-u PZHL U20 Katowice 7:1.
Hattrickiem popisało się dwóch jastrzębian: Leszek Laszkiewicz oraz Tomasz
Kominek. Już w premierowej odsłonie
nasi zawodnicy wypracowali trzybramkową przewagę. Po zmianie stron lepiej
w grę weszli przyjezdni, jednak sytuację
udało się opanować. W trzeciej odsłonie
dwukrotnie wynik skorygował nasz zawodnik. W efekcie uczniowie z Katowic
wyjechali z Jastrzębia-Zdroju z siódemką, ale i honorowym trafieniem autorstwa Michała Rybaka.
JKH GKS Jastrzębie - SMS PZHL U20
Katowice 7:1 (3:0, 2:1, 2:0).
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SIATKARZE
WYSTARTOWALI

SPORT

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Piotr Kędzierski

Jastrzębski Węgiel oficjalnie zaprezentował się swoim fanom. Impreza odbyła się 27 września w hali widowiskowo-sportowej. Prezentacja nowych strojów, maskotki klubowej i składu
Pomarańczowych poprzedziła mecz towarzyski ze Skrą Bełchatów. Ze starcia zwycięsko wyszli gospodarze.
Wydarzenie poprowadził znany z występów kabaretowych Mariusz Kałamaga.
Kibicom zaprezentowali się niemal wszyscy siatkarze pierwszego zespołu, zabrakło jedynie Jasona DeRocco. Nowymi
twarzami w zespole brązowego medalisty
PlusLigi są m.in.: Rodrigo Quiroga i
Dardan Lushtaku. Z ogromnym entuzjazmem przyjęto zwłaszcza byłych trenerów, którzy stoją za wielkimi sukcesami
Klubu. Prezentację zawodników swoją

www.jastrzebie.pl

obecnością uświetnili m.in.: Igor Prielożny, Jan Such czy Wiktor Krebok. Prezesa
Jastrzębskiego Węgla Adam Gorol przedstawił założenia na nowy sezon.
– Celem zasadniczym jest faza play off.
Jeśli to osiągniemy, to później musi być
dobrze – zaznaczył. Sternik JW przypomniał również, że drużyna będzie
uczestniczyć w rozgrywkach Ligi Mistrzów. – Tutaj chcemy dostać się do fazy
grupowej i pokazać z jak najlepszej strony

– wyjaśnił Adam Gorol.
Impreza była także okazją do zaprezentowania się młodzieży z Akademii Talentów. Po zakończeniu tej części siatkarze
Jastrzębskiego Węgla mieli okazję pokazać swoje możliwości w konfrontacji
z wicemistrzem Polski z poprzedniego
sezonu i zdobywcą Superpucharu – PGE
Skrą Bełchatów. Sparing zakończył się
wygraną gospodarzy 3:2.
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