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Czas jest najlepszym lekarstwem 
na smutek, a wspomnień 
nikt nam nie odbierze, 

zawsze będą z nami …

Pani Prezydent 
ANNIE HETMAN

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy

z powodu śmierci
OJCA 

składa
W imieniu Rady Miasta 

Jastrzębie-Zdrój
Przewodniczący

ŁUKASZ KASZA

„Pan Bóg zabiera człowieka 
wtedy, gdy widzi, że zasłużył 

sobie na niebo”

Wyrazy głębokiego żalu 
i współczucia 

ANNIE HETMAN 
Prezydent Miasta 
Jastrzębie-Zdrój 
z powodu śmierci 

OJCA

składają pracownicy urzędu miasta 
i jednostek organizacyjnych

URZĄD MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
al. Józefa Piłsudskiego 600
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 47 85 100
fax 32 47 17 070
e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl 

www.jastrzebie.pl

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00

Sala Obsługi Interesanta:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00

Straż Miejska
tel. alarmowy: 986
zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290 
e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl 

Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
bud. B, IV piętro, pokój 406
tel. 32 47 85 351
e-mail: prk@um.jastrzebie.pl

Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych: 

facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/

youtube.com/MiastoJastrzebie

twitter.com/JastrzebieZdr

instagram.com/mojejastrzebie/

snapchat @Jastrzebiezdroj

bezpłatny miesięcznik informacyjny  
Miasta Jastrzębie-Zdrój
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Drodzy mieszkańcy,

mimo powszechnego oczekiwania jastrzębian na bezpłat-
ną komunikację, radni nadal nie podjęli decyzji. To, co leżało 
w zakresie moich kompetencji zostało zrealizowane. Ostatnim 
etapem jest podjęcie uchwały przez Radę Miasta. Radni muszą 
zająć jasne stanowisko i zdecydować, czy chcą by nasze dzieci 
korzystały z bezpłatnej komunikacji.

Jako odpowiedzialna prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój sku-
tecznie dążę do tego, by jastrzębianom żyło się lepiej. Każdy 
z nas ma w otoczeniu osobę, która zyskałaby na wprowadzeniu 
darmowej komunikacji miejskiej dla dzieci, młodzieży i studen-
tów. Mieszkańcy zasługują na to, by mieć bezpłatną komunika-
cję. W Jastrzębiu-Zdroju mieszka ponad 22 tysiące osób, które 
mogą skorzystać z biletów za 0 złotych. Wprowadzając moją 
propozycję w życie, jastrzębskie rodziny mogą rocznie zyskać 
nawet 12 mln złotych. 

Drodzy mieszkańcy, Jastrzębie-Zdrój jako drugie miasto w Pol-
sce, uruchomi Centrum Alarmowe Teleopieki. To realna odpo-
wiedź na potrzeby mieszkańców naszego miasta. Osoby starsze 
niejednokrotnie sygnalizowały, że poczucie bezpieczeństwa, 
które towarzyszy im w obecności opiekunki mija, gdy zostają 
same. Teleopieka stanowi jedno z rozwiązań, wprowadzonych 
celem podniesienia jakości życia tych osób. W ten sposób sku-
tecznie pomagamy osobom starszym.

Od lipca w jastrzębskim magistracie można zaopatrzyć się 
w Kopertę życia. To akcja, która ma usprawnić pracę zespołów 
ratownictwa medycznego i niejednokrotnie uratować życie po-
trzebującym. Więcej na ten temat przeczytacie w tym numerze 
gazety.

ANNA HETMAN
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

SŁOWO WSTĘPU

Co więcej, również od lipca w naszym mieście działa Klub 
Seniora. W niespełna miesiąc z zajęć w nim organizowanych 
skorzystało ponad 600 osób. Te działania pokazują, że politykę 
senioralną realizujemy w mieście kompleksowo.

Z końcem czerwca ruszył System Rowerów Miejskich. Cieszy 
się bardzo dużą popularnością. Mieszkańcy chętnie i często wy-
pożyczają rowery. To Wasza propozycja,  którą było nam dane 
zrealizować. Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju będą mieli okazję 
jeszcze raz zdecydować o kształcie miejskiej inwestycji. Ogło-
siłam konkurs TERAZ JAstrzębie DECYDUJĘ. Jego celem jest 
wyłonienie pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni ogólno-
miejskiej. Inwestycja ta powinna powstać na terenie należącym 
do miasta. Realizacja pomysłu nie może przekraczać sumy 300 
tysięcy zł. Mieszkańcy naszego miasta są bardzo kreatywni. 
Niejednokrotnie mają bardzo dobre, trafione pomysły. Chcę 
dać im możliwość zrealizowania własnej koncepcji na zagospo-
darowanie miejsc na terenie miasta. Serdecznie Was zapraszam 
do zgłaszania swoich pomysłów.

I na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość. W Jastrzębiu-Zdro-
ju swoją siedzibę wybuduje firma Jammet. Powstaną nowe miej-
sca pracy. 
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Dyżury radnych
Urząd Miasta, pokój nr 303A, godz. od 15.30 do 

17.00

3 sierpnia, Mirosław Lęga, z-ca przewodniczącego Komisji Bezpie-
czeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego
10 sierpnia, Bernadeta Magiera, radna Rady Miasta
17 sierpnia, Tadeusz Markiewicz, przewodniczący Komisji Bezpie-
czeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego
24 sierpnia, Lucyna Maryniak, radna Rady Miasta
31 sierpnia, Ryszard Rakoczy, radny Rady Miasta
7 września, Iwona Rosińska, z-ca przewodniczącego Komisji Eduka-
cji i Polityki Społecznej

Dyżury prezydium
Urząd Miasta, pokój nr 127A, godz. od 15.30 do 

17.00

3 sierpnia, Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta
10 sierpnia, Andrzej Matusiak, wiceprzewodniczący Rady Miasta
17 sierpnia, Ryszard Piechoczek, wiceprzewodniczący Rady Miasta
24 sierpnia, Damian Gałuszka, wiceprzewodniczący Rady Miasta
31 sierpnia, Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta

Harmonogram pracy Rady Miasta

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego 
– 8 sierpnia, godz. 12.00, sala nr 130A, temat: Posiedzenie wyjazdo-
we do Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Komisja Edukacji i Polityki Społecznej – 28 sierpnia, godz. 13.00, 
sala nr 130A, temat: Reforma oświaty w mieście – przygotowanie pla-
cówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018 - posiedze-
nie wyjazdowe: SP nr 2 MS w ZS nr 5, SP nr 13, PSP Sióstr Salezjanek.

LIPCOWE OBRADY RADY MIASTA

Choć posiedzenia Rady Miasta w lipcu zwoływane były aż trzykrotnie, radni obradowali tylko 
raz. Zarówno 7 jak i 27 lipca zabrakło wymaganej większości radnych, by sesja 

mogła się odbyć.

7 lipca tematem przewodnim sesji miało być nabycie gruntów, 
budynków oraz koncepcja zagospodarowania kluczowych te-
renów po wyeksploatowanej i kończącej działalność KWK Jas-
-Mos uwzględniając przy tym Strategię Rozwoju Miasta. Spo-
śród 23 radnych stawiło się jedynie 11. Liczba ta nie wystar-
czyła, by obrady były prawomocne. Posiedzenie zamieniło się 
więc w luźną dyskusję. - Już w 2015 roku podjęłam inicjatywę 
zagospodarowania terenów po kopalni Jas-Mos. Odbyliśmy wiele 

spotkań z zarządami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Jastrzębskiej 
Spółki Kolejowej, Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Ogólnopolskie-
go Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw oraz potencjalnymi in-
westorami. Kluczem do skutecznego działania jest kompleksowe 
zagospodarowanie terenów po kopalni Jas-Mos – podsumowała 
prezydent Anna Hetman.

Kolejne posiedzenie Rady Miasta odbyło się 20 lipca. Rad-
ni przyjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok, 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, a także zmia-
ny imienia Szkoły Podstawowej nr 1. Uchwalili również pro-
gram rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju 
do roku 2020. 

Tego dnia Rada Miasta miała pochylić się również nad projek-
tem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta pozwalających 
na sfinansowanie bezpłatnej komunikacji dla dzieci, młodzieży 
i studentów. Klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości postulo-
wał, by do sprawy powrócić podczas kolejnej sesji tj. 27 lipca br. 
Zadeklarował również, że przedstawi propozycję bezpłatnej ko-
munikacji, z której będą mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy. 

Na posiedzeniu 27 lipca również zabrakło quorum (wymaga-
nej ilości radnych). I sesja nie odbyła się.

Tekst: Izabela Grela, Fotografia: Piotr Kędzierski



5www.jastrzebie.pl

SAMORZĄD

PREZYDENT ANNA HETMAN CZEKA 
NA DECYZJĘ RADNYCH

Wielka batalia o bezpłatną komunikację miejską dla dzieci, młodzieży i studentów 
w Międzygminnym Związku Komunikacyjnym dobiegła końca. Jest zgoda, by od 1 września 

dzieci, młodzież i studenci jeździli autobusami za darmo.

– To pierwszy krok w realizacji całkowicie 
bezpłatnej komunikacji na terenie mia-
sta. Skutecznie negocjowaliśmy warunki 
z MZK i dopięliśmy swego – mówi Anna 
Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.
Wywalczona przez prezydent miasta 
zmiana oznacza, że rodzice dzieci zaosz-
czędzą minimum 500 złotych rocznie na 
jednym dziecku. Z tej propozycji może 
skorzystać nawet 22 tysiące osób zamel-
dowanych w naszym mieście. A to ozna-
cza, ze w kieszeniach jastrzębskich rodzin 
rocznie pozostanie nawet 13 milionów 
złotych. 
Centrum Badań i Transferu Wiedzy 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
wyszacowało wysokość rekompensaty 
dla MZK. To kwota 108 tysięcy zł mie-
sięcznie. Koszty te chce pokryć miasto 
Jastrzębie-Zdrój. – W obliczu tak dużych 
korzyści dla mieszkańców Jastrzębia-
-Zdroju, uważam że naszym obowiązkiem 
jest sfinansować bezpłatną komunikacje – 
zaznacza Anna Hetman.
Bezpłatna komunikacja miejska to jeden 

z kluczowych elementów prowadzonej 
przez prezydent miasta polityki społecz-
nej. To realne, wyraźne wsparcie finan-
sowe, które pomoże jastrzębskim rodzi-
nom.
Od strony formalnej wszystko jest go-
towe. Już w sierpniu ruszy wydawanie  
e-biletów. Te są bezpłatne. Uprawniony 
pasażer będzie jednak zobowiązany do 
przykładania karty do czytnika w auto-
busie. – W pierwszym okresie obowiązy-
wania nowych zasad odbicie karty będzie 
konieczne przy wsiadaniu i wysiadaniu. 
Wówczas MZK będzie miało wiedzę na 
temat napełnień i przepływu pasażerów, 
co pozwoli na ewentualne dopracowanie 
systemu – tłumaczy Janusz Buda, prze-
wodniczący zgromadzenia MZK.
Osoba uprawniona do bezpłatnych prze-
jazdów będzie zobowiązana aktualizować 
kartę do września każdego roku, by po-
twierdzić kontynuowanie nauki. Co waż-
ne, bezpłatnie będzie można podróżować 
wszystkimi liniami w granicach miasta. 
Jej przekroczenie wymagać będzie po-

siadania drugiego biletu o odpowiedniej 
wartości.
Przyjęcie uchwały Zgromadzenia MZK 
w tej sprawie poparło 7 gmin, przedsta-
wiciele Żor, Suszca i Czerwionki-Lesz-
czyn wstrzymali się od głosu.
O tym, czy bezpłatna komunikacja zo-
stanie wprowadzona w Jastrzębiu-Zdroju 
ostatecznie zdecyduje Rada Miasta, która 
musi przegłosować proponowane przez 
prezydent zmiany w budżecie. – Jako od-
powiedzialna prezydent skutecznie dążę 
do tego, by jastrzębianom żyło się lepiej. 
Każdy z nas ma w otoczeniu osobę, któ-
ra zyskałaby na wprowadzeniu darmowej 
komunikacji miejskiej dla dzieci, młodzie-
ży i studentów. Mieszkańcy zasługują na 
to, by mieć bezpłatną komunikację. Będę 
wnioskowała o sesje do skutku. Radni 
muszą zająć jasne stanowisko i zdecydo-
wać, czy chcą by nasze dzieci korzystały z 
bezpłatnej komunikacji – deklaruje Anna 
Hetman.

Tekst: Izabela Grela, Fotografia: Rafał Jabłoński
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USTAWA O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 
STAJE NA DRODZE DO REWITALIZACJI OWN

W przetargu dotyczącym zagospodaro-
wania terenów po byłym Ośrodku Wy-
poczynku Niedzielnego wzięło udział 
pięć podmiotów.

Każda z firm, która złożyła ofertę, po-
pełniła błędy formalne, które uniemoż-
liwiły rozstrzygnięcie przetargu. – Waga 
błędów w złożonych ofertach była na tyle 
duża, że nie mieliśmy żadnych podstaw 
prawnych, by wnosić o ich uzupełnienie 
lub korektę – tłumaczy Maria Pilarska, 
naczelnik Wydziału Infrastruktury Ko-

munalnej i Inwestycji jastrzębskiego 
Urzędu Miasta.

Rewitalizacja OWN to wieloetapowe 
przedsięwzięcie, którego przeprowadze-
nie dla potencjalnego wykonawcy nie 
będzie łatwym zadaniem. Całą sytuację 
dodatkowo komplikują znowelizowane 
przepisy o zamówieniach publicznych. 
Jak dodaje Maria Pilarska, rozbudowa 
OWN-u to inwestycja wielozadaniowa, 
obejmująca szeroki wachlarz robót ziem-
nych i budowlanych.

Kolejny przetarg został już ogłoszony, 
zgodnie z wymogami formalno-prawny-
mi. Na 7 sierpnia przewidziano otwarcie 
ofert.

W pierwszym etapie inwestycji, wyko-
nany zostanie wodny plac edukacyjny, 
budynek technologiczny, park widokowy, 
tężnia solankowa, zielone tereny rekre-
acyjne, schody i elementy małej architek-
tury.

Tekst: Izabela Grela, Fotografia: Agata Krypczyk

JEST INWESTOR. BĘDĄ NOWE MIEJSCA PRACY
Tekst: Izabela Grela

Firma Jammet zdecydowała się na za-
kup terenu w Ruptawie. – Po wielomie-
sięcznych uzgodnieniach i dopełnieniach 
formalności podpisaliśmy umowę sprze-
daży działki – mówi zastępca prezydenta 
Roman Foksowicz.

Jammet będzie działał na terenie Pod-
strefy Jastrzębsko-Żorskiej Katowickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przed-
siębiorca w swojej działalności skupia 
się na obróbce metali. Planuje produkcję 
elementów do systemów hydrauliki ste-

rowniczej. Wartość projektu polskiego 
przedsiębiorstwa to ponad 3,1 mln zło-
tych. – To przykład na to, iż prowadzona 
przez nas polityka proinwestorska jest w 
pełni zasadna. Jako miasto musimy sku-
piać się na pozyskaniu jak największej ilo-
ści małych i średnich przedsiębiorców. To 
jest przyszłość dla naszego rynku pracy – 
argumentuje Roman Foksowicz.

Firma Jammet zamierza stworzyć co 
najmniej 20 dodatkowych miejsc pracy, 
a także utrzymać osiem istniejących.

Dodajmy, że w ostatnich miesiącach do 
podstrefy włączono ponad 25 hektarów 
jastrzębskich gruntów. I jak stwierdził  
Andrzej Zabiegliński, wiceprezes KSSE 
S.A., włączone grunty są przedmiotem 
intensywnych prac - przygotowywania 
infrastruktury, jak i rozmów z przyszłymi 
potencjalnymi inwestorami - służących 
maksymalnemu wykorzystaniu ich biz-
nesowego potencjału.
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ZA 13 MILIONÓW ROZBUDUJEMY
 SZKOŁĘ I PRZEDSZKOLE 

– Skutecznie realizujemy zaplanowany 
przez nas program kompleksowej moder-
nizacji placówek oświatowych w Jastrzę-
biu-Zdroju. W ostatnich dwóch latach na 
ten cel przeznaczyliśmy z budżetu miasta 
prawie 30 mln zł. Jednak inwestycja w Bo-
ryni to jedno z największych przedsięwzięć 
– mówi prezydent Anna Hetman. 
Po przebudowie Zespół Szkół nr 8 będzie 
nie do poznania. Zmieni się praktycznie 
wszystko. Rozpoczęta w lipcu inwesty-
cja zakłada nie tylko przebudowę i ter-
momodernizację istniejącego budynku. 
Bryła zostanie nadbudowana tak, by po-
wstała przy niej nowa siedziba Publicz-
nego Przedszkola nr 10. Zakres robót jest 
imponujący. 
- Właściwie zmieniamy tu wszystko. Zo-
stają gołe mury. Wymienione zostaną 
wszystkie instalacje, począwszy od wod-
no-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentyla-
cyjnej, c.o., a skończywszy na założeniu 
instalacji fotowoltaicznej, która zdecydo-
wanie obniży koszty utrzymania placówki 
– mówi Maria Pilarska, naczelnik Wy-

działu Infrastruktury Komunalnej i  In-
westycji.
Wymieniona zostanie cała stolarka 
okienna i drzwiowa. Budynek zostanie 
docieplony i wyposażony w nowe meble 
i sprzęty. Wybudowany zostanie plac za-
baw dla przedszkolaków, droga pożaro-
wa, plac postojowy, drogi i chodniki.
Miasto w przebudowę Zespołu Szkół 
nr 8 zainwestuje ponad 13 mln 198 tysię-
cy złotych. – Co ważne, na tę inwestycję 
skutecznie aplikowaliśmy o środki pozabu-
dżetowe. Udało nam się pozyskać ponad 
5 mln 330 tysięcy dofinansowania – pod-
kreśla Anna Hetman.  Wykonawcą in-
westycji, wybranym w drodze przetargu, 
została jastrzębska firma PB Kompleks. 
Dzieci i młodzież nową placówką będą 
się cieszyły od 1 września 2018 roku. Do 
tego czasu zajęcia dla klas od 1 do 3 będą 
prowadzone w Domu Sołeckim, a klas 
4-7 oraz 2 i 3 gimnazjum w Zespole Szkół 
Handlowych. Dzieci będą dowożone do 
szkoły na koszt miasta.

Z początkiem lipca ruszyła przebudowa Zespołu Szkół nr 8 wraz z budową nowego 
przedszkola w Boryni. Inwestycja warta jest ponad 13 mln zł.

Tekst: Izabela Grela, Fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik

Od 2015 roku w Jastrzębiu-Zdro-
ju kompleksowo zmodernizowa-
ne zostały Szkoła Podstawowa 
nr 4 (koszt 2.575.975 zł) oraz sta-
ry budynek Zespołu Szkół nr 12 
(koszt 786.724 zł). Odnowiony-
mi placówkami cieszą się także 
podopieczni Przedszkola Pu-
blicznego nr 14 (koszt 1.233.148 
zł), Przedszkola Publicznego 
nr 17 (koszt 962.576 zł), Przed-
szkola Publicznego nr 19 (koszt 
521.088 zł). Trwa gruntowny re-
mont budynku przy ul. Szkolnej 
5, gdzie docelowo zlokalizowany 
ma zostać Zespół Szkół Specjal-
nych nr 10. Miasto ma w planach 
kolejne duże remonty: SP 17,  SP 
1, ZS nr 5 oraz Centrum Kształ-
cenia Praktycznego. 

TWÓJ POMYSŁ. NASZE 300 TYSIĘCY ZŁ 
Zostań autorem inwestycji miejskiej 
wartej 300 tysięcy złotych!  

1 sierpnia ogłoszony został konkurs 
TERAZ JAstrzębie DECYDUJE. Jego ce-
lem jest wyłonienie pomysłu na zagospo-
darowanie przestrzeni ogólnomiejskiej. 
Inwestycja ta powinna powstać na terenie 
należącym do miasta. Realizacja pomysłu 
nie może przekraczać sumy 300.000,00 zł. 

- Mieszkańcy naszego miasta są bardzo 
kreatywni. Niejednokrotnie mają bardzo 
dobre, trafione pomysły. Chcemy dać im 

możliwość zrealizowania własnej koncep-
cji na zagospodarowanie miejsc na terenie 
Jastrzębia – mówi prezydent Anna Het-
man.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie 
jest przekazanie pomysłu na zagospoda-
rowanie terenu należącego do miasta w 
formie wniosku lub projektu graficznego, 
plastycznego bądź przestrzennego. Swoje 
propozycje można zgłaszać do 21 sierp-
nia br. osobiście bądź drogą mailową na 
adres konkurs@um.jastrzebie.pl bądź 

osobiście w pokoju 116 A.
W dalszym etapie komisja konkurso-

wa oceni realność realizacji pomysłów. 
O  tym, która propozycja jest najciekaw-
sza zdecydują mieszkańcy głosując na 
platformie konsultacyjnej.

Regulamin konkursu opublikowa-
ny jest na stronie www.jastrzebie.pl. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
również dzwoniąc pod numer telefonu 
32 4785240.

Tekst: Izabela Grela
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MIESZKAŃCY ZDECYDOWALI NA CO 
WYDAĆ PIENIĄDZE W 2018 ROKU

Kreatywna strefa gier, rekreacyjny ogródek, budowa oświetlenia czy remonty chodników 
to tylko niektóre zadania, na jakie jastrzębianie chcą przeznaczyć pieniądze z budżetu oby-
watelskiego w 2018 roku. Mieszkańcy osiedli i sołectw już zdecydowali jakich przedsięwzięć 

oczekują w swoich jednostkach.

JEDNOSTKA 
POMOCNICZA

KWOTA BOB NAZWA 
WNIOSKOWANEGO ZADANIA

KWOTA

 Osiedle Arki Bożka 61.240,00 zł Siłownia na wolnym powietrzu - projekt z wykonaniem - ul. Wrzoso-
wa działka 176/25

61.240,00 zł

Osiedle Barbary 78.156,00 zł Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw  przy PP nr 15 78.156,00 zł

Osiedle Bogoczowiec 37.749,00 zł Likwidacja wysepek zielonych i utworzenie dodatkowych miejsc 
parkingowych przy nieruchomościach 4RSTU

37.749,00 zł

Osiedle Chrobrego 55.556,00 zł IV etap modernizacji chodnika prowadzącego od ul.Kusocińskiego 
do ul. Marusarzówny

55.556,00 zł

Osiedle Gwarków 68.365,00 zł Renowacja i doposażenie siłowni szkolnej - ZSH ul. Wielkopolska 20 9.000,00 zł

Mały amfiteatr - Publiczne Przedszkole nr 6 50.000,00 zł

Zakup wyposażenia dla potrzeb realizacji lokalnych działań arty-
stycznych, społecznych, festynów, konkursów organizowanych przez 
Zarząd Osiedla

8.000,00 zł

Osiedle Jastrzębie Górne  
i Dolne

99.011,00 zł Budowa oświetlenia ul. Strażackiej 50.000,00 zł

Osiedle Morcinka 51.101,00 zł Zielony wypoczynek - dostosowanie do potrzeb mieszkańców tere-
nu rekreacyjnego w rejonie SP nr 13 i boiska MOSIR przy ul.Katowic-
kiej

51.101,00 zł

Osiedle Pionierów 85.269,00 zł Wykonanie siłowni zewnętrznej, ogrodzenia, monitoringu i oświetle-
nia terenu rekreacyjno-edukacyjnego przy SP nr 6

85.269,00 zł

Osiedle Przyjaźń 66.209,00 zł Wykonanie ogródka rekreacyjnego - działka 2518/58 66.209,00 zł

Osiedle Staszica 60.550,00 zł Projekt i wykonanie kreatywnej strefy gier przy ul. Wrocławskiej 60.550,00 zł

Osiedle Tuwima 33.475,00 zł Remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej 33.475,00 zł

Osiedle Zdrój 89.987,00 zł Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kasztanowa 89.000,00 zł

Osiedle Zofiówka 49.736,00 zł Remont, zwężenie i wyasfaltowanie chodnika ul.Ruchu Oporu 56-48 43.000,00 zł

Remont chodnika ul.Wodeckiego 6.000,00 zł

Osiedle 1000-lecia Szeroka 43.429,00 zł Wymiana ławek w "mini parku" szczyt bloku nr 1 12.000,00 zł

Oświetlenie siłowni na świeżym powietrzu 31.429,00 zł

Sołectwo Borynia 82.245,00 zł Budowa oświetlenia ul. Zamkowej 82.245,00 zł

Sołectwo Bzie 140.420,00 zł Remont/modernizacja toalety męskiej i damskiej w Domu Strażaka 70.000,00 zł

Wykonanie oświetlenia na całej ul. Zameckiej 70.000,00 zł

Sołectwo Moszczenica 87.634,00 zł Remont nawierzchni drogi dojazdowej ul. Szotkowicka 3b do nume-
ru 1H

87.634,00 zł

Sołectwo Ruptawa-
Cisówka

129.762,00 zł Defibrylator AED z zestawem do ćwiczeń dla  Strażaków Ochotników 
i Mieszkańców Sołectwa

6.900,00 zł

Rozbudowa sieci oświetleniowej ul. Gliniana 70.000,00 zł

Sołectwo Skrzeczkowice 49.501,00 zł Odtworzenie rowu przydrożnego ul. Kwiatowa 49.501,00 zł

Sołectwo Szeroka 96.232,00 zł Remont chodnika ul. Fredry 16.800,00 zł

Plac zabaw przy PP nr 13 46.152,00 zł

Remont chodnika asflatowego ul. Norwida 33.280,00 zł

Tekst: oprac. Justyna Wojciech
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Z miejskiego systemu skorzystano ponad 
1300 razy. Rowery najczęściej wypoży-
czane są w godzinach od  17.00 do 21.00. 
– Odnotowujemy również zwiększony 
ruch w sobotnie i niedzielne popołudnia. 
System działa sprawnie. Jest na bieżąco 
monitorowany i serwisowany – zapewnia 
Marek Krakowski z Jastrzębskiego Zakła-
du Komunalnego.
W godzinach rannych, pomiędzy  5.00 

a 7.00, pięć osób regularnie korzysta z ro-
werów. – Możemy tylko przypuszczać, że 
najprawdopodobniej mieszkańcy dojeż-
dżają  na nich do pracy - dodaje.
Najczęściej rowery wypożyczane są ze 
stacji przy DH DOMUS (280 razy). Spod 
Urzędu Miasta wypożyczono je 263 razy, 
z Parku Zdrojowego 211 a spod targowi-
ska 181 razy.
Przypomnijmy, że na terenie Jastrzębia-

-Zdroju działają 4 stacje. W sumie do 
dyspozycji mieszkańców udostępniono 
44 rowery. System jest prosty i intuicyjny. 
Jak przyznaje dyrektor JZK, najczęściej 
odnotowanym  problemem jest niewła-
ściwy zwrot roweru, co powoduje jego 
blokadę i uniemożliwia jego wypożycza-
nie do czasu przyjazdu serwisu.

1000 WYPOŻYCZEŃ W 3 TYGODNIE

System Rowerów Miejskich w naszym mieście cieszy się dużym powodzeniem. W ciągu 
trzech tygodni zarejestrowało się 960 osób.

Tekst: Izabela Grela, Fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Są bardziej widoczne i mają poprawić 
bezpieczeństwo - tak władze miasta mó-
wią o realizacji pomysłu pomalowania na 
czerwono przejazdów dla rowerów. 
Od niedawna jaskrawy, czerwony kolor 
wyróżnia miejsca na jastrzębskich dro-
gach, w których kierowcy mogą spodzie-
wać się rowerzystów. - Niewielkim nakła-
dem finansowym znacząco poprawiamy 
bezpieczeństwo na drogach w naszym 

mieście – mówi zastępca prezydenta Ro-
man Foksowicz. - Dzięki temu przejazdy 
rowerowe są bardziej widoczne. Sam kolor 
czerwony w ruchu drogowym kojarzy się 
ze szczególną uwagą – dodaje.
Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą pra-
wo o ruchu drogowym, rowerzysta na 
przejeździe rowerowym ma pierwszeń-
stwo przed kierowcą samochodu. Kie-
rujący pojazdem, który skręca w  drogę 

poprzeczną, jest obowiązany zachować 
szczególną ostrożność i ustąpić pierw-
szeństwa rowerzyście jadącemu na 
wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowe-
rów, drodze dla rowerów lub innej części 
drogi, którą zamierza opuścić. Kierujący 
pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla 
rowerów poza jezdnią, jest obowiązany 
ustąpić pierwszeństwa rowerowi.

WIDOCZNE OZNAKOWANIE 
PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH

Tekst: Izabela Grela
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Tekst i fotografia: Izabela Grela

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, JAKO DRUGIE MIASTO  
W POLSCE, URUCHOMI CENTRUM ALARMOWE 

TELEOPIEKI

- Uruchomienie teleopieki jest realną odpo-
wiedzią na potrzeby mieszkańców naszego 
miasta. Osoby starsze niejednokrotnie sy-
gnalizowały, że poczucie bezpieczeństwa, 
które towarzyszy im w obecności opiekunki 
mija, gdy zostają same. Teleopieka stanowi 
jedno z rozwiązań, wprowadzonych celem 
podniesienia jakości życia tych osób. W ten 
sposób skutecznie pomagamy osobom star-
szym – mówi Anna Hetman, prezydent 
Jastrzębia-Zdroju.

Czym jest teleopieka?
To usługa dającą możliwość całodobowe-
go wezwania pomocy w przypadku za-
grożenia życia, zdrowia lub bezpieczeń-
stwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek). 
Wykorzystuje innowacyjne technologie, 
oparte na współdziałaniu ze sobą trzech 

Jedyne w Polsce Centrum Alarmowe Teleopieki funkcjonuje w Gdyni. Niebawem ma się to 
zmienić. Centrum, które ma powstać w Jastrzębiu-Zdroju obsługiwać będzie cały region, 

między innymi powiaty wodzisławski, rybnicki, raciborski.

elementów: osobistego nadajnika noszo-
nego przez podopiecznego na przegubie 
ręki lub w formie wisiorka na szyi, termi-
nala umożliwiającego kontakt z operato-
rem i Centrum Operacyjno - Alarmowe-
go.
Podstawowe znaczenie ma tzw. „czerwo-
ny przycisk”, którego wciśnięcie włącza 
alarm odbierany w Centrum Operacyj-
no-Alarmowym. Centrum podejmuje 
stosowną interwencję - nawiązuje kon-
takt z osobą wzywającą pomocy, ustala 
przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów 
oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji 
na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kon-
trolna u podopiecznego została zreali-
zowana, a w przypadku braku kontaktu 
głosowego - wzywa odpowiednie służ-
by: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, 

policję. Warto podkreślić, że operator 
teleopieki dysponuje szczegółowymi da-
nymi o osobie, która wzywa pomocy, np. 
kontakt do bliskich, dane o stanie zdro-
wia, przyjmowanych lekach i miejscu ich 
przechowywania, najkrótsza droga dojaz-
dowa do miejsca zamieszkania itp.

Obecnie w Jastrzębiu-Zdroju trwa rekru-
tacja osób, które chciałyby korzystać z te-
leopieki. Do udziału w systemie kwalifi-
kują się osoby niesamodzielne bądź o za-
grażającym życiu stanie zdrowia, w któ-
rym możliwe są nagłe np. ataki, wstrząsy, 
itp. A także osoby niepełnosprawne albo 
korzystające ze świadczeń pomocy spo-
łecznej lub kwalifikujące się do takich 
świadczeń.

Już są pierwsi chętni - ponad 130 osób. 
Dodatkowe 100 osób wskazał już Ośro-
dek Pomocy Społecznej. Miasto Jastrzę-
bie-Zdrój może na pierwszym etapie 
realizacji projektu objąć teleopieką 290 
osób.

Wdrożenie systemu teleopieki możliwe 
jest dzięki współpracy miasta Jastrzębie-
-Zdrój, stowarzyszenia „EBI Association” 
oraz OpiekaNOVA. Przedsięwzięcie jest 
realizowane dzięki projektowi „Bezpiecz-
nie we własnym domu – nowoczesne 
technologie w usługach opiekuńczych dla 
seniorów i osób nie w pełni samodziel-
nych z podregionu rybnickiego” współ-
finansowanym przez Unię Europejską. 
Projekt będzie realizowany do 31 maja 
2019 r.

Informacje o projekcie oraz formularze 
zgłoszeniowe można uzyskać w biurze 
projektu przy ul. Armii Krajowej 25 oraz 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzę-
biu-Zdroju. Osoba kontaktowa w sprawie 
projektu: Anna Kuśnierz tel. 32 47 06 077, 
a.kusnierz@ebi.org.pl.



Tekst i fotografia: Izabela Grela

KLUB SENIORA JUŻ OTWARTY

- Otwarcie Klubu Seniora to kluczowy punkt skutecznie przez 
nas realizowanej polityki senioralnej. Chcemy, by seniorom do-
brze żyło się w naszym mieście. Oddając w wasze ręce ten klub 
mamy nadzieję na integrację międzypokoleniową, ale także na 
aktywizację najstarszych mieszkańców Jastrzębia. Niech dobrze 
wam służy. Korzystajcie z niego jak najczęściej – mówiła podczas 
otwarcia prezydent Anna Hetman.

Jastrzębski Klub Seniora ma ponad 200 m² powierzchni. Znaj-
dują się tu: duża sala konferencyjna, dwa biura, sala kompute-
rowa z 4 stanowiskami pracy, dwie sale treningowe, łazienka  
i kuchnia. - Część wyposażenia została zagospodarowana po by-
łym AGH, a wszystkie pomieszczenia zostały stosownie dostoso-
wane do potrzeb seniorów – mówi Beata Olszok, dyrektor Miej-
skiego Zarządu Nieruchomości.

Klub Seniora jest otwarty od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 12.00 do 18.00. Korzystać może z niego każdy. Nie 
trzeba się wcześniej zapisywać, ani wnosić żadnych opłat. Za 
każdym razem na seniorów będą czekały atrakcje. – Na pod-
stawie przeprowadzonych konsultacji, a także mając na uwadze 

preferencje seniorów, opracowujemy tematyczny harmonogram 
zajęć. Każdy poszczególny dzień tygodnia będzie dedykowany 
określonej dziedzinie życia, np. zdrowiu, kulturze czy rekreacji 
– mówi Joanna Cisek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej  
i Mieszkaniowej.

Na spotkania mogą oczywiście przychodzić nie tylko senio-
rzy, ale i osoby młodsze oraz dzieci w ramach integracji między-
pokoleniowej. Jedni i drudzy z pewnością podzielą się swoimi 
doświadczeniami i wiedzą. Każdorazowo będzie też osoba, któ-
ra poprowadzi zajęcia.

Wygląda na to, że Jastrzębie-Zdrój w coraz większym stopniu 
staje się miastem przyjaznym seniorom. Aktualnie wdrażany 
jest system teleopieki dla osób starszych. W Jastrzębiu-Zdroju 
powstać ma drugie w Polsce Centrum Alarmowe Teleopieki. 
Od roku działa Karta Seniora, z której skorzystało już ponad 
trzy tysiące osób. A do tego w najbliższych tygodniach miesz-
kańcom rozdane zostaną Koperty Życia. W ich ręce trafi też 
Niezbędnik Seniora, czyli kompendium wiedzy informacyjno-
-teleadresowej.

Długo oczekiwany moment wreszcie nastąpił. 6 lipca przy ul. Mazowieckiej oficjalnie otwar-
to Klub Seniora. Z bogatej oferty bezpłatnych zajęć mogą korzystać głównie mieszkańcy 

powyżej 60. roku życia.

trafiło w ręce naszych mieszkańców. Jastrzębie-Zdrój przystą-
piło do programu Ogólnopolska Karta Seniora w zeszłym roku. 
- Cieszę się, że karta seniora tak dobrze przyjęła się w naszym 
mieście. To znaczy, że jastrzębscy seniorzy chętnie uczestniczą w 
życiu kulturalno-społecznym – mówi prezydent Anna Hetman.

Przypomnijmy, że Kartę Seniora może posiadać każdy ja-
strzębianin, który ukończył 60. rok życia. Wystarczy zgłosić się 
do Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej. 

Seniorzy po okazaniu Karty mogą korzystać z promocji i ofert 
przygotowanych specjalnie z myślą o nich. Dzięki karcie można 
skorzystać m.in. ze zniżek w uzdrowiskach, sanatoriach, przy-
chodniach, kinach, kawiarniach czy obiektach kulturalnych.  
W naszym mieście ulgi z tytułu posiadania Karty gwarantują  29 
firm i instytucji m.in. MOK, MOSiR, Hotel Dąbrówka, Zahir, 
Pałac Borynia, OTO-SŁUCH, PRIMA-DENT, Góralska Chata 
czy Księgarnia "Autorska".

3389 KART SENIORA Tekst: Izabela Grela
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Chociaż wakacje w pełni, młodzież związana z Młodzieżową Radą Miasta pracuje z czeskimi 
partnerami nad grą miejską. 

Gra przygotowana będzie na urządzenia 
mobilne, a uczestnicy będą mogli odkryć 
miasto na nowo. - Realizujemy projekt pi-
lotażowej współpracy młodzieżowych rad 
miast Karviny i Jastrzębia-Zdroju. Dzięki 
niemu mamy okazję spotykać się z mło-
dzieżą z Karviny, dyskutować m.in. na te-
maty rozwiązań dla młodych w miastach, 
współpracy i zaangażowania młodzieży w 
życie miasta, ale również poznajemy na-
sze miasta i siebie nawzajem – wyjaśnia 
Karolina Sierszulska, uczennica ZS nr 6, 
radna MRM Jastrzębie. 
Gra będzie gotowa najprawdopodobniej 

już we wrześniu. Oparta będzie o aplika-
cję Actionbound. By wziąć w niej udział 
trzeba będzie ją bezpłatnie pobrać. 
W  miejscu startowym będzie dostępny 
specjalny kod QR. Uczestnik gry będzie 
musiał odwiedzić kilkanaście miejsc 
w  Karvinie i Jastrzębiu-Zdroju. By ją 
ukończyć trzeba będzie zaliczyć obie czę-
ści.
Młodzieżowej Rady Miasta włączyła 
się również w toczące się w wojewódz-
twie konsultacje w sprawie powołania 
Młodzieżowego Sejmiku woj. Śląskiego. 
Podczas spotkania w sali Sejmu Śląskie-

go zaprezentowali przykłady współpracy 
i wspierania aktywności młodzieży w Ja-
strzębiu-Zdroju. Realizowane w ostat-
nim czasie projekty SAD mikrogrant, 
w ramach którego w mieście zostało 
zrealizowanych dziewięć mikroprojek-
tów młodzieżowych, jak również wpro-
wadzone w tym roku szkolny budżet 
obywatelski czy nagrody - stypendia dla 
najlepiej uczących się uczniów z naszego 
miasta, dla wielu były przykładami god-
nymi naśladowania.

Tekst: Paweł Świderski

MŁODZIEŻ TWORZY NOWĄ GRĘ MIEJSKĄ

KOPERTA SCHOWANA W LODÓWCE MOŻE 
URATOWAĆ ŻYCIE

Tekst i fotografia: Izabela Grela

Koperta życia to akcja, która ma uspraw-
nić pracę zespołów ratownictwa medycz-
nego i niejednokrotnie uratować życie 
potrzebującym. 
Czym jest Koperta życia? 
To specjalny formularz z krótkim opisem 
stanu zdrowia, listą zażywanych leków, 
danymi chorego oraz kontaktami do le-
karza prowadzącego i najbliższych człon-
ków rodziny. Najczęściej przechowuje-
my ją w miejscu najbardziej dostępnym 
(umownie w lodówce), którą oznaczymy 
specjalną naklejką (dołączoną w koper-
cie). 
Dane, które znajdują się w kopercie będą 
cennymi informacjami dla lekarzy bądź 
ratowników pogotowia, wezwanych do 
osoby samotnej bądź takiej, która straciła 
przytomność.
Inicjatywę sfinansowało miasto. 
– Koperta życia to część realizowanego 
przez nas kompleksowego programu senio-
ralnego. Ta inicjatywa ma pomóc osobom 
przewlekle chorym, starszym bądź samot-
nym. Budzi bardzo duże zainteresowanie. 

Zwiększenie bezpieczeństwa starszych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju to główny cel 
programu "Koperta życia". Od sierpnia rusza w miasto Jastrzębie-Zdrój.

I dobrze. Naszym obowiązkiem jest zrobić 
wszystko, by zwiększać poczucie bezpie-
czeństwa mieszkańców – podsumowuje 
prezydent Anna Hetman.
Póki co urzędnicy przygotowali ponad 
7 tysięcy zestawów kopert. Można je nie-
odpłatnie odbierać w Wydziale Polityki 
Społecznej i Mieszkaniowej.
Akcja rozpowszechniania Kopert życia 

wśród seniorów, osób samotnych i cho-
rych zyskała poparcie lekarzy i ratow-
niczych służb medycznych. Pracownicy 
pogotowia potwierdzają, że niejedno-
krotnie informacje zawarte w Kopercie 
życia pomogły w podjęciu odpowiednich 
działań ratujących ludzkie życie.

Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci 
Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR. Projekt współfinansowany ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów  
Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.



Ponad 422 tysięcy złotych dofinansowania do wymiany balko-
nów otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa Miodowa 1-3 admi-
nistrowana przez Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-
-Zdroju. To swoista nagroda za ich determinację w gromadze-
niu pieniędzy na tzw. funduszu remontowym. - Świadomość 
właścicieli we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie ich praw 
i obowiązków jest bardzo duża. Co więcej, z roku na rok udział 
samych właścicieli w zarządzaniu i podejmowaniu decyzji jest co-
raz większy. Właściciele mają też świadomość konieczności gro-
madzenia środków na poczet przyszłych remontów oraz bieżącej 
eksploatacji – mówi Beata Olszok, dyrektor Miejskiego Zarządu 
Nieruchomości. 

W 2011 roku zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 
1-3 dał się przekonać do wykonania dokumentacji projektowej 
na remont balkonów. Rozpoczęli też gromadzenie pieniędzy 
na funduszu remontowym. W międzyczasie ogłoszony został 
konkurs dający możliwość dofinansowania tego typu inwestycji 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - 
Złożyliśmy stosowny wniosek i udało nam się pozyskać 468 tysię-

cy złotych na wymianę azbestowo-cementowych balustrad bal-
konowych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 
– chwali się Beata Olszok.

Kwota dofinansowania stanowi 84% kosztów kwalifikowa-
nych inwestycji. Jak podkreśla dyrektor MZN-u wiadomość ta 
cieszy tym bardziej, że właściciele z determinacją gromadzili 
środki na remont balkonów i przez 6 lat zdołali uzbierać kwotę 
pozwalającą na remont bez dofinansowania. - Teraz po rozlicze-
niu końcowym remontu, będą mogli podjąć decyzję na co prze-
znaczyć pozostałe pieniądze. A potrzeb jest wiele – dodaje.

Obecnie Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu zarzą-
dza 87 wspólnotami mieszkaniowymi. W 61 z nich od wielu 
lat właściciele gromadzą środki na poczet remontów. Pieniądze 
z  takich funduszy remontowych niejednokrotnie umożliwiają 
zaplanowanie i przeprowadzenie poważnych remontów, które 
finalnie poprawiają stan techniczny i wygląd nieruchomości.

Tekst: Izabela Grela, Fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik

420 TYSIĘCY TRAFIŁO 
DO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

MONITORING CZYSTOŚCI POWIETRZA
 Opracowanie tekstu: Mariusz Rogala

Miasto Jastrzębie-Zdrój zawarło umowę z firmą Atmoterm S.A. 
z Opola, której przedmiotem jest przeprowadzanie stałych ba-
dań jakości powietrza na terenie miasta. Wszystko w ramach 
realizacji zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością po-
wietrza w mieście Jastrzębie-Zdrój”. 

Zgodnie z umową zamontowanych zostanie dwadzieścia de-
tektorów w ustalonych lokalizacjach. W ramach systemu ozna-
czane będą takie parametry jak:  pył zawieszony PM 10 i PM 

2,5 oraz temperatura i wilgotność powietrza. Dane rejestrowane 
będą minimum co 30 i 60 minut.

W drugim etapie zostanie uruchomiony  dostęp do usługi w 
formie elektronicznej, w której prezentowane będą badania z 
wizualizacją dla mieszkańców miasta (wraz ze stroną mobilną).
W ramach umowy przewidziane jest również przygotowanie 
przez wykonawcę końcowej analizy, interpretacji i wniosków.

O tym, że warto gromadzić pieniądze na funduszu remontowym przekonali się mieszkańcy 
Wspólnoty Mieszkaniowej Miodowa 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju. Udało im się zebrać pół mi-

liona złotych, a drugie tyle dostali jako dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
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Jastrząb I sierpień 2017

POSPRZĄTAJ PO SWOIM PUPILU –  
RUSZA AKCJA EDUKACYJNA

Miasto Jastrzębie-Zdrój rozpoczęło ak-
cję mobilizującą właścicieli czworonogów 
do sprzątania ich odchodów. W trosce  
o czyste trawniki, chodniki i place zabaw 
zamontowane zostały tabliczki z hasłem: 
Posprzątaj po swoim pupilu. 

Miasto na ten cel przeznaczyło 8800 
złotych. Tabliczki zostały umieszczone  
w miejscach, gdzie mieszkańcy często 
spacerują ze swoimi pupilami: w Jarze Po-
łudniowym, jarze przy ulicy Turystycznej 
i ulicy Moniuszki, a także w parku przy 
ulicy Żeromskiego oraz w okolicach 
placów zabaw. Specjalne tabliczki mają 
przypominać opiekunom czworonogów 
o obowiązku sprzątania psich odchodów.
Dodatkowo w ramach akcji miasto wśród 
jastrzębskich miłośników czworonogów, 
rozdysponowało 500 sztuk pojemników 
z wymiennymi woreczkami na psie kupy. 
Pojemniki można przypiąć do smyczy 
psa. Każdy zawiera 50 sztuk woreczków. 

Należy podkreślić, że nieuprzątnięcie 
zwierzęcych odchodów zagrożone jest 
mandatem do 500 złotych, pouczeniem, 
a także skierowaniem wniosku do sądu.

AZYL CZYLI DOMEK NA 
ZIMĘ DLA MIEJSKICH 

KOTÓW

Tekst: Katarzyna Sajkiewicz, Fotografia: Agata Krypczyk

Zima to ciężki czas dla bezdomnych 
zwierząt. Miejskie koty zazwyczaj cho-
wają się w osiedlowych piwnicach lub na 
klatkach schodowych poszukując ciepła. 
Jednak ich obecność może być uciążliwa 
dla mieszkańców, dlatego też w Jastrzębiu 
zostaną stworzone domki dla kotów. 

Miasto pomysł stawiania domków ko-
tom chce realizować wspólnie z organi-
zacjami pozarządowymi. Te będą mogły 
ubiegać się o środki finansowe z tzw. ma-
łych grantów.

Już teraz stowarzyszenie "Cztery łapy" 
zadeklarowało przygotowanie i insta-
lację dziesięciu ciepłych i estetycznych 
domków. Azyle dla kotów maja zostać 
ulokowane na terenie spółdzielni „Nowa” 

PÓŁ TONY KARMY 
DLA SCHRONISKA

Impreza była okazją do dobrej zaba-
wy. Uczestnicy imprezy mogli po-
znać tajniki dogoterapii, hipoterapii, 
skorzystać z porad behawioralnych. 
Można było zobaczyć pokazy psiej 
tresury, czy porozmawiać z eksperta-
mi specjalizującymi się w  weterynarii. 
- Postanowiliśmy połączyć przyjemne  
z pożytecznym i przy okazji organi-
zacji Jastrzębskiego Dnia Pupila, uru-
chomiliśmy akcję zbiórki karmy dla 
zwierząt ze schroniska w Jastrzębiu-
-Zdroju. Pomysł okazał się strzałem w 
dziesiątkę. Takiej reakcji jastrzębian się 
nie spodziewaliśmy – podsumowuje 
koordynator imprezy, Ewa Gutowska  
z Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

jeszcze przed nadejściem mrozów. Dzięki 
inicjatywie zwierzęta będą mogły bez-
piecznie przetrwać zimę. 

Dodatkowo stowarzyszenie zakupi kar-
mę dla bezdomnych kotów, którą zwie-
rzęta będą mogły znaleźć w domkach. 
Koszt przedsięwzięcia to ponad pięć ty-
sięcy złotych.

Tekst: Agata Krypczyk

500 kilogramów karmy trafi do schro-
niska dla zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju. 
To pokłosie po raz pierwszy w naszym 
mieście organizowanego Jastrzębskie-
go Dnia Pupila.
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Jastrzębie-Zdrój to piękne i zielone miasto. By żyło nam się dobrze, wygodnie i bezpiecznie, 
trzeba pamiętać o tym, że każdy z nas ma wpływ na stan środowiska naturalnego.  

W tym numerze miesięcznika „Jastrząb” informujemy, gdzie należy oddać odpady budow-
lane i rozbiórkowe.

PRZECZYTAJ, ZANIM WYRZUCISZ

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta www.jastrzebie.pl 
lub www.bip.jastrzebie.pl w zakładce „gospodarka odpadami” oraz 
pod numerem (32) 47-85-396.

Uwaga! W przypadku 
przekroczenia limitu 
właściciel nierucho-
mości ma obowiązek uiścić dodat-
kową opłatę za przywiezioną do 
punktu ponadlimitową ilość odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne.

Więcej informacji 
na stronie Urzędu Miasta 
www.jastrzebie.pl 
lub www.bip.jastrzebie.pl 
w zakładce „gospodarka odpadami” 
oraz pod numerem (32) 47-85-396.

ZLECONYCH 
np. firmie remontowo-budowlanej

• to odpady powstałe w wyniku świadczonej usługi, które wytwórca (np. firma 
remontowa) winien na własny koszt przekazać firmie posiadającej stosowne 
zezwolenie*
• to odpady powstałe w wyniku świadczonej usługi, które wytwórca (tj. zle-
cający usługę) winien na własny koszt przekazać firmie posiadającej stosowne 
zezwolenie*

PROWADZONYCH 
SAMODZIELNIE 
przez właściciela nieruchomości
zamieszkałej w zabudowie jedno-
rodzinnej, a w zabudowie wieloro-
dzinnej przez właściciela mieszkania 
lub użytkownika lokalu

to odpad komunalny, który właściciel 
nieruchomości może dostarczyć nie-
odpłatnie do PSZOK w ilości limito-
wanej

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE 
powstające w wyniku prac

* Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia 
usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że 
umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
STANOWIĄCE ODPADY KOMUNALNE

Czyste Środowisko w Twojej Gminie! 

✔ PRZYJMOWANE W PSZOK
Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny:

✔ 17 01 01 / odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
✔ 17 01 02 / gruz ceglany,
✔ 17 01 03 / odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
✔ 17 01 07 / zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych mate-
riałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne nie wymienione w 17 01 06,
✔ 17 01 80 / usunięte tynki, tapety i okleiny itp.,
✔ 17 03 80 / odpadowa papa,
✔ 17 06 04 / materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01, 17 06 03,
✔ 17 09 04 / zmieszane odpady z budowy, remontów, demontażu inne niż wy-
mienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

17 XX XX — kod odpadu

ODPADY PRZYJMOWANE SĄ
W ILOŚCI LIMITOWANEJ

gruz betonowy / ceglany, sanitariaty, okna i drzwi, styropian, wełna mineralna, tynki, 
płytki, tapety, worki po klejach i cemencie itp. 



www.biblioteka.jastrzebie.pl

LATO 
W MIESCIE

,

nice collage
25.08 godz. 10:30-12:00 Zakręcona 

zgaduj-zgadula – gry i zabawy logiczne
28.08 godz. 10:30-12:00 Przyjęcie poże-

gnalne – biesiada literacka na zakończe-
nie wakacji

29.08 godz. 16:00 Figle z Pippi w Parku 
Zdrojowym – finał wakacji

Filia nr 1, ul. Opolska 723
Zwariowane lato z Pippi 2017 – spotka-

nia, gry i zabawy, warsztaty i zajęcia lite-
racko-plastyczne, poniedziałek-piątek, 
godz. 11:30-13:00

01.08   Podróż balonem – zajęcia lite-
racko-plastyczne

02.08 Wiej wietrze, wiej – zajęcia pla-
styczne

03.08 Berek – gry i zabawy
04.08 Gry bez prądu – spotkanie sym-

patyków gier planszowych
07.08  Gry bez prądu – spotkanie sym-

patyków gier planszowych
08.08  Jak to? Na zakupy bez portfela? 

– zajęcia literacko-plastyczne
09.08 Tańcowała igła z nitką – zajęcia 

plastyczne
10.08 Berek – gry i zabawy
11.08 Gry bez prądu – spotkanie sym-

patyków gier planszowych
14.08 Gry bez prądu – spotkanie sym-

patyków gier planszowych
16.08 Na Wyspie Kurrekurredutt – za-

jęcia plastyczne
17.08 Berek – gry i zabawy
18.08 Gry bez prądu – spotkanie sym-

patyków gier planszowych
21.08 Gry bez prądu – spotkanie sym-

patyków gier planszowych
22.08  Muoni manana – zajęcia literac-

ko-plastyczne
23.08 Pigułka z arbuza, ja nie chcę być 

duża – zajęcia plastyczne
24.08 Berek – gry i zabawy
25.08 Gry bez prądu – spotkanie sym-

patyków gier planszowych
28.08 Gry bez prądu – spotkanie sym-

patyków gier planszowych
29.08  godz. 16:00  FIGLE Z PIPPI W 

PARKU ZDROJOWYM – FINAŁ WA-
KACJI

30.08  Podnosimy kotwicę! Odpływa-
my! – zajęcia plastyczne

31.08 Berek – gry i zabawy

Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
Zwariowane lato z Pippi 2017 – gry 

i zabawy, warsztaty i zajęcia literacko-
-plastyczne, poniedziałek-piątek, godz. 

Zwariowane lato z Pippi 2017 – to pro-
jekt Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju 
pełen różnorodnych aktywności, oferu-
jący wypoczynek dzieciom i młodzieży 
spędzającym lato w mieście. 
W sierpniu zapraszamy na spotkania in-
spirowane  literaturą, kulturą, geografią, 
sztuką i ciekawostkami ze świata przyro-
dy związane z krajami skandynawskimi. 
Każdy tydzień będzie niósł za sobą nowe 
propozycje i wyzwania a profesjonalnie 
prowadzone zajęcia, wspólne przeżycia i 
angażowanie dzieci w ciekawe wydarze-
nia sprawią, że udział w projekcie stanie 
się niezapomnianym przeżyciem.

01.08 godz. 10:30-12:00 Piegowaty koń 
Pippi – warsztaty rękodzielnicze

02.08 godz. 10:30-12:00 Pod szczę-
śliwą podkową – wycieczka do stadniny 
koni

03.08 godz. 10:30-12:00 Nieźle zmalo-
wane: W galopie – warsztaty rysunku

04.08 godz. 10:30-12:00 Zakręcona 
zgaduj-zgadula – gry i zabawy logiczne

07.08 godz. 10:30-12:00 Śmieszne 
kino – seanse dla dzieci

08.08 godz. 10:30-12:00 Esyfloresy: 
Kolorowe Klowny – warsztaty tworzenia 
pajacyków

09.08 godz. 10:30-12:00 Cyrkowe 
sztuczki – warsztaty kuglarskie

10.08 godz. 10:30-12:00 Nieźle zmalo-
wane: Życie w cyrku – tworzenie książek 
artystycznych

11.08 godz. 10:30-12:00 Zakręcona 
zgaduj-zgadula – gry i zabawy logiczne

14.08 godz. 10:30-12:00 Śmieszne 
kino – seanse dla dzieci

16.08 godz. 10:30-12:00 Szwedzcy 
przyjaciele Pippi – warsztaty kulturo-
znawcze

17.08 godz. 10:30-12:00 Nieźle zma-
lowane: Rozrabiaki w akcji – warsztaty 
ilustratorskie

18.08 godz. 10:30-12:00 Zakręcona 
zgaduj-zgadula – gry i zabawy logiczne

21.08 godz. 10:30-12:00 Śmieszne 
kino – seanse dla dzieci

22.08  godz. 10:30-12:00 Esyfloresy: 
Wiadomość w butelce – warsztaty pla-
styczne

23.08 godz. 10:30-12:00 Wywiad 
z Pippi – warsztaty dziennikarskie z Ar-
kadiuszem Żabką – dziennikarzem Radia 
90’

24.08 godz. 10:30-12:00 Nieźle zmalo-
wane: Newsy od Pippi – warsztaty w tech-

WAKACYJNA AKADEMIA 
– międzypokoleniowe warsztaty 

dla młodzieży  
i dorosłych

Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
godz. 17.30-19.00

01-03.08 godz. 17:30-19:00 Pszczoły 
i ich produkty – apiterapia, apitoksynote-
rapia. Prowadzenie: Józef Polnik

08-10.08 godz. 17:30-19:00 3xFIT – pi-
lates, stretching, zdrowy kręgosłup. Pro-
wadzenie: instruktorzy FITNESS CLUB 
ZAHIR 

22-24.08 godz. 17:30-19:00 Tabata i nie 
tylko – szczupła sylwetka w 4 minuty. 
Prowadzenie: Małgorzata Piwko Partne-
rzy: Nutridieta, Atelier Stanika, Body4y-
ou, FITNESS CLUB ZAHIR.

29-31.08 godz. 17:30-19:00 Technolo-
gia bez barier – warsztaty komputerowe. 
Prowadzenie: Paweł Bajor zapisy, tel. (32) 
47 310 77

ZWARIOWANE LATO  
Z PIPPI 2017 

Projekt „Zwariowane lato z Pippi 2017” 
realizowany przez Stowarzyszenie Przyja-
ciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ja-
strzębiu-Zdroju w partnerstwie z Miejską 
Biblioteką Publiczną dofinansowano ze 
środków Miasta Jastrzębie-Zdrój.



LATO 
W MIESCIE

,

12:00-13:30
01.08 Rozśpiewana Banda Pipii
02.08 Pippi szyfruje  
03.08 Artystyczna dusza Pippi  
04.08 Gdzie jest Pippi? 
07.08 Wyobraźnia Pipii nie zna granic
08.08  Zdjęcie z Pippi 
09.08 Warsztaty kuglarskie 
10.08 Dobre maniery w życiu Pippi 
11.08 Pippi – aktorka 
14.08 Pippi i cienie strachu 
16.08 Wynalazki Pippi 
17.08 Pippi – czemu ona tak zmyśla? 
18.08 Pippi w kraju Taka-Tuka
21.08 Dryfowanie z rekinami
22.08 Pan Nilsson – ulubiona małpka 

Pipii
23.08 Pippi na Południowym Pacyfiku
24.08 W poszukiwaniu skarbów
25.08 Pippi w kosmosie!
28.08 Pippi dzisiaj – zaprojektuj gadżet 

dla Pippi

Filia nr 3, ul. Krakowska 38
Zwariowane lato z Pippi 2017 – warsz-

taty plastyczne, zabawy integracyjne, po-
niedziałek-piątek, godz. 11:00-12:30

poniedziałki i piątki Pippi zaprasza na 
gry i zabawy

01-03.08 Zwariowany zwierzyniec Pip-
pi 

08-10.08 Book morning – Pippi pozna-
je języki

16-17.08 Kulinarne odkrycia Pippi
22-24.08 Trenuj z Pippi

Filia nr 4, ul. Turystyczna 12
Zwariowane lato z Pippi 2017 – warsz-

taty i zajęcia dla dzieci, wtorek-czwartek, 
godz. 11:30-13:00

01-03.08 „Wymarzona szkoła Pippi” – 
warsztaty plastyczne, tworzenie lapbooka

08-10.08 Ty też możesz być jak Pippi – 
sztuczki optyczne, projekty i pouczające 
doświadczenia

16-17.08 „Być piratem” – warsztaty pla-
styczno – techniczne, gry i zabawy

22-24.08 „W świecie Astrid Lindgren i 
jej bohaterów” – quizy i zagadki, warszta-
ty plastyczne

Filia nr 5, ul. Jasna 1a
Zwariowane lato z Pippi 2017 – warsz-

taty i zajęcia dla dzieci, wtorek-czwartek, 
godz. 11:00-12:30

01-03.08 Przyjęcie u Pippi – zajęcia in-
tegracyjne, warsztaty plastyczne

04.08 Gry bez prądu
07.08 Gry bez prądu

08-10.08 Pippi i jej zwierzęta – zajęcia 
integracyjne, warsztaty literacko-pla-
styczne, gry i zabawy

11.08 Gry bez prądu
14.08 Gry bez prądu
16-17.08 Pippi przemawia do rozumu – 

zajęcia integracyjne, warsztaty literacko-
-plastyczne, gry i zabawy

18.08 Gry bez prądu
21.08 Gry bez prądu
22.08 Pippi poszukiwaczka rzeczy – 

warsztaty literacko-plastyczne
23.08 Wywiad z Pippi – warsztaty 

dziennikarskie z Arkadiuszem Żabką – 
dziennikarzem Radia 90’

24.08 Pippi poszukiwaczka rzeczy – 
warsztaty literacko-plastyczne

Filia nr 6, ul. Prof. R. Ranoszka 103
Zwariowane lato z Pippi 2017 – warsz-

taty literackie, plastyczne, edukacyjne, 
gry i zabawy, wtorek- czwartek, godz. 
11:00-13:00

01-04.08 Przyjęcie u Pippi - zajęcia in-
tegracyjne, warsztaty literacko-plastycz-
ne, gry i zabawy 

08-11.08 Willa Śmiesznotka: witajcie w 
krainie Pippi – zajęcia literacko-plastycz-
ne 

16-18.08 Pippi przemawia do rozumu - 
zajęcia integracyjne, warsztaty literacko-
-plastyczne, gry i zabawy

Filia nr 7, ul. Cieszyńska 101
Zwariowane lato z Pippi 2017 – kon-

kursy literackie, zajęcia plastyczne, gry i 
zabawy planszowe oraz sprawnościowe, 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 
godz. 14:00-15:30

Filia nr 9, ul. Wodeckiego 2
Zwariowane lato z Pippi 2017 – warszta-
ty literackie, plastyczne, edukacyjne, gry 
i zabawy, wtorek-czwartek, godz. 12:00-
13:30

01-03.08 Fizia miłośnicza zwierząt – 
zajęcia literacko-plastyczne

16-17.08 Pippi – tęga głowa – zgaduj 
zgadula – zagadki literackie

22-24.08 Bezludna wyspa Pippi – su-
rvival – szkoła przetrwania z Pippi 

30.08 Pippi Pończoszanka rozprawia 
się ze złodziejami – gry i zabawy ruchowe
Filia nr 10, ul. Reja 10

Zwariowane lato z Pippi 2017 – warsz-
taty manualno-plastyczne, literackie, 
edukacyjne, gry i zabawy, godz. 12:00-
13:30

01-03.08 Mieszkańcy wilii Śmiesznotka 

– zabawy z lekturą
08-10.08 Otwarty umysł – sprawne 

ręce – gry planszowe, puzzle
16-17.08 Baw się z pippi – zabawy ru-

chowe
22-24.08 Podróże z pippi – zabawy ru-

chowe

Filia nr 14, ul. Brzechwy 7a
Zwariowane lato z Pippi 2017 – warsz-
taty literackie, plastyczne, edukacyjne, 
gry i zabawy, poniedziałek-piątek, godz. 
11:00-12:30
01.08 Gry bez prądu
02.08 Pippi łazi po drzewie – zajęcia re-
kreacyjne
03.08 Origami z Pippi – warsztaty papie-
roplastyki
04.08 Gra z Pippi – warsztaty artystyczne
07.08 Gry bez prądu
08.08 Gry bez prądu
09.08 Książka dla Pippi – warsztaty lite-
racko-plastyczne
10.08 Pippi siłaczka – rozgrywki sporto-
we
11.08 Pippi artystka – warsztaty plastycz-
ne
14.08 Gry bez prądu
16.08 Pippi podróżniczka – warsztaty 
edukacyjno-literackie
17.08 Skrzynia pełna skarbów – zajęcia 
rekreacyjne
18.08 Dziwne litery Pippi – warsztaty ar-
tystyczne
21.08 Gry bez prądu
22.08 Gry bez prądu
23.08 Pippi wchodzi na pokład – warszta-
ty edukacyjno-plastyczne
24.08 Pippi wśród piratów – warsztaty li-
teracko-plastyczne
25.08 Szalone fryzury Pippi – warsztaty 
artystyczne
28.08 Gry bez prądu

Filia nr 16, ul. Marusarzówny 29
Zwariowane lato z Pippi 2017 – warsz-
taty i zajęcia, poniedziałek-piątek, godz. 
11:00-13:00
01-04.08 Pan Nilsson i przyjaciele 
07-11.08 Zgaduj-zgadula
16-18.08 Na pokładzie z Pippi
21-25.08 Urodziny Pippi
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WAKACJE Z MIEJSKIM 
OSRODKIEM KULTURY

Świetlica „ASTRA” os. 1000-lecia 15

1.08 godz. 10.30 „Kółeczkowe fantazje” 
origami płaskie

2.08 godz. 10.30 „Zwierzaki” zajęcia 
techniczne

3.08 godz. 10.30 „Początek przygody”  
frotaż

7.08 godz. 10.30 „Trafiaj celnie”  roz-
grywki w rzutki magnetyczne.

8.08 godz. 10.30 „Zaczarowane kwa-
draciki” zajęcia plastyczne

9.08 godz. 10.30 „Re re kum kum” zaję-
cia techniczne

10.08 godz. 10.30 „Szklane pryzmaty” 
zajęcia techniczne

Świetlica „ISKIERKA” ul. Ruchu Oporu 2  

29.08 godz. 11.00 „Na sportowo” tur-
niej piłkarzyków stołowych

30.08 godz. 11.00 „ W rytmie lata” za-
bawa zespołowa

31.08 godz. 11.00 „Ruszamy po skarby” 
zajęcia zespołowe

Świetlica „KANON” ul. Zielona 17 
 

1.08 godz. 10.30„Kreatywne lato” kon-
kurs plastyczny (liczba miejsc ograniczo-
na)

2.08 godz. 10.30 „Wstawać czas! Wiele 
przygód czeka nas” – zabawy sportowe w 
plenerze. Boisko SP 10

3.08 godz. 10.30 „Huk, harmider, hałas 
wielki, rozsypały się literki” zabawy  edu-
kacyjne 

7.08 godz. 10.30 „Zielone włosy, zielo-
ne butki, całe zielone są ufoludki” zajęcia 
plastyczne dla dzieci. 8.08.2017 godz. 
10.30 „Czarne na białe, białe na czarne” 
turniej warcabowy

9.08 godz. 10.30 „Jesteś gotów? –  to 
start!” zabawy sportowe w plenerze. Bo-
isko SP 10

10.08 godz. 10.30 „Bajkowe kalambu-
ry” zabawa dla dzieci

14.08 godz. 10.30 „Atrakcje na waka-
cje” zajęcia dla dzieci

16.08 godz. 10.30 „My się latem nie 
nudzimy, bo na świetlicy się bawimy” za-
bawy sportowe w plenerze. Boisko SP 10

17.08 godz. 12.00 „Nasz przyjaciel pies” 
warsztaty dogoterapii. Zapisy w świetlicy

21.08 godz. 10.30 „Masa dobrej za-
bawy” zajęcia plastyczne. Liczba miejsc 
ograniczona

22.08 godz. 10.30 „Wakacyjne łami-
główki”  krzyżówki, łamigłówki 
23.08 godz. 10.30 „Granie w piłkę i bie-
ganie, to sportowe jest zadanie!” zajęcia 
sportowe w plenerze.  Boisko SP 10

24.08 godz. 10.30 „Liczymy, wykłada-
my- nagrody zbieramy” turniej Rummi-
kuba 

Świetlica „NASTOLATEK” ul. Tury-
styczna 43

1.08 godz.10.30  „Piramida” turniej 
klocków Jenga

3.08 godz.10.30 „Drużyny na start” za-
jęcia rekreacyjno-sportowe SP 12

4.08 godz.10.30 „Wielkich marzeń i pa-
sji początki” konkurs plastyczny

7.08 godz.10.30 „Pierwszy wygrywa” 
turniej gier

8.08 godz.10.30 „Obraz jest wart tysią-
ca słów” gra logiczna

10.08 godz.10.30 „Wakacyjne malowa-
nie” zajęcia plastyczne

11.08 godz.10.30 „Worek pełen niespo-
dzianek” konkurs manualny dla dzieci

14.08 godz.10.30 „Wakacje z rakietką” 
świetlicowy turniej tenisa stołowego

16.08 godz.10.30  „Kalambury” rywali-
zacja w grupach

17.08 godz.10.30  „Podaj łapę” dogote-
rapia. Zapisy w świetlicy

18.08 godz.11.00  „Kolorowo na spor-
towo” zajęcia sportowe na boisku SP 12

21.08 godz.10.30  „Gwiazdy to my” 
konkurs piosenki

22.08 godz.10.30  „Zabawa cyframi” 
turniej Rummikuba

24.08 godz.10.30 „Kotki maskotki” za-
jęcia techniczne

25.08 godz.10.30 „Wskocz do gry” tur-
niej Dobble

28.08 godz.10.30 „Dzieciaki górą” tur-
niej UNO

29.08 godz.10.30 „Sportowe potyczki” 
turniej gier
30.08 godz.10.30 „Wakacyjne wyprawy” 
zajęcia plastyczne dla dzieci

31.08 godz.10.30 „Dziś pytanie dziś od-

powiedź” zabawy logiczne

Świetlica „SKARBNIK” ul. Wielkopol-
ska 65

1.08 godz. 10.30 „Muszelki i kolorowe 
kamyki zdobią nasze świeczniki” warsz-
taty plastyczne

2.08 godz. 10.30 „Same atrakcje – latem 
wakacje” zabawy integracyjne

3.08 godz. 10.30 „Pustynnym piaskiem 
malowane” zajęcia plastyczne

7.08 godz. 10.30 „Drapacz chmur” tur-
niej Jenga

8.08 godz. 10.30 „Modelinowe zawiesz-
ki” zajęcia techniczne

9.08 godz. 10.30 „Pojedynki mistrzów” 
quiz wiedzy dla dzieci

10.08 godz. 10.30 „prawie skończone 
żniwa i ciutek dnia ubywa” zajęcia pla-
styczne

16.08 godz. 10.30 „O rety – kto pierw-
szy do mety” turniej gry w kapsle dla 
dzieci

17.08 godz. 10.30  „Tutaj puszka, tam 
butelka, a tam miejsce na kapselka” zaję-
cia techniczne

18.08 godz. 11.30 „ Spotkanie z futrza-
kiem” zajęcia z dogoterapii. Zapisy w 
świetlicy

21.08 godz. 10.30 „Bezpieczne waka-
cje” prelekcja Straży Miejskiej

22.08 godz. 10.30 „Wakacyjne zdrapy-
wanki” zajęcia plastyczne

23.08 godz. 10.30 „Raz, dwa, trzy – 
zwycięzcą będziesz Ty!” turniej integra-
cyjny dla dzieci

24.08 godz. 10.30 „Rummikuba otwie-
raj i trzydziestkę uzbieraj” turniej Rum-
mikuba. Zapisy w świetlicy

28.08 godz. 10.30 „Quizy i zagadki dla 
osiedlowej gromadki” zabawy edukacyj-
ne

29.08 godz. 10.30 „Wodą rozmyte” 
warsztaty akwareli

30.08 godz. 10.30 „Trzy rundy – jedno 
zadanie” kalambury dla dzieci

31.08 godz. 10.30 „Wakacyjne ręko-
dzieło” zajęcia z quillingu

Świetlica „STRYSZEK” ul. Cieszyńska 
101 Dom Sołecki – Ruptawa 

1.08 godz.10.30 „Co dwie głowy to nie 
jedna” turniej drużynowy dla dzieci

2.08 godz.10.30 „Wakacyjna pamiątka” 
zajęcia techniczne dla dzieci

3.08 godz.10.30 „Strażackie ABC” za-
jęcia dla dzieci prowadzone przez OSP 
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Ruptawa.  Boisko przy ul. Libowiec
4.08 godz.10.30 „Pląsy i podskoki w 

rytmie muzyki” turniej PS dla dzieci
7.08 godz.10.30 „Moje spotkanie z 

przyrodą” plener malarski dla dzieci. Za-
jęcia w terenie

8.08 godz.10.30 „Na piłkarskiej karu-
zeli” turniej piłkarzyków stołowych dla 
dzieci

9.08 godz.10.30 „Ozdabiamy gipsowe 
odlewy” zajęcia plastyczne dla dzieci

10.08 godz.10.30 „Gimnastyka umysłu” 
łamigłówki dla dzieci

11.08 godz.10.30 „Zatrzymać czas w 
ramce” zajęcia techniczne dla dzieci

16.08 godz.10.30 „Teczka na różne róż-
ności” zajęcia plastyczne dla dzieci

17.08 godz.10.30 „Spotkanie ze Strażą 
Miejską” prelekcja dla dzieci

18.08 godz.10.00 „Mój przyjaciel pies” 
zajęcia dogoterapii dla dzieci. Zapisy w 
świetlicy

Świetlica „PROMYK” ul. Gagarina 116

23.08 godz. 10.30 „Gramy w karty nie 
na żarty!”  turniej Dobble

24.08 godz. 10.30 „Przepis na sukces” 
tworzymy z zimnej porcelany

25.08 godz. 10.30  „Słowo klucz” ka-
lambury dla dzieci

28.08 godz. 10.30 „Pędzlem po wodzie 
malowane” zajęcia plastyczne

29.08 godz. 10.30  „Wirtualna rzeczy-
wistość” turniej gier playstation

30.08 godz. 10.30 „Fair play jest okej!” 
zajęcia sportowe

31.08 godz. 10.30 „Ramka pełna wspo-
mnień” zajęcia plastyczne

Klub „METRONOM” ul. Opolska paw. 
722 

1.08 godz. 12.30 „Planszówkowa kla-
syka – halma i chińczyk” rozgrywki dla 
dzieci 

2.08 godz. 12.30 „Błyśnij wiedzą i re-
fleksem!”  quizy, gry i zagadki dla  dzieci

3.08 godz. 12.30 „Ping-pong dla ama-
torów” rozgrywki tenisa stołowego dla 
młodzieży w wieku 13 – 16 lat

7.08 godz. 12.30 „Pamiątka z wakacji” 
zajęcia plastyczne dla dzieci

8.08 godz. 12.30 „Konkurencje na 
punkty” zabawy sportowo - rekreacyjne 
dla dzieci                     

9.08 godz. 12.30 „Zaskakujące zadania 
do wykonania” gry i zabawy dla dzieci

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

Klub „KAKTUS” ul. Katowicka 24 

2.08 godz. 11.00 „Moja nowa skóra” za-
jęcia plastyczne

4.08 godz. 7.30 Wycieczka do Krakowa. 
Cena 35 zł. Informacje i zapisy w klubie 
Kaktus tel. 324712353

8.08 godz. 11.00  „Akademia Małego 
Kucharza” zajęcia kulinarne 

16.08 godz. 11.00 „Klasy, podchody i 
inne zawody” zajęcia rekreacyjno-spor-
towe. Plac zielony obok Klubu „Kaktus”

18.08 godz. 9.00 „Chata na Groniu” wy-
cieczka do Bystrej. Cena 35 zł. Informacje 
i zapisy w klubie „Kaktus” tel.: 324712353

21.08 godz. 11.00 „Mały biznes” zajęcia 
plastyczne

23.08 godz. 11.00 „Rummikub, Bingo, 
Gorący ziemniak – nasze ulubione plan-
szówki” zajęcia edukacyjne

Zajęcia stałe:
ZAJĘCIA W MODELARNI ul. Krakow-
ska 1,  28 i 31.08.2017 godz. 10.00
NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE 28 i 
29.08.2017 godz. 11.00
GRY BITEWNE – Modelarnia ul. Kra-
kowska 1, – 30.08.2017 godz. 10.00 
Przez cały okres wakacji istnieje możli-
wość skorzystania ze stołu tenisowego. 
Zapisy w Klubie „Kaktus”.

DOM ZDROJOWY - PARK ZDROJO-
WY ul. Witczaka 5

2.08 godz. 18.00 Muzyczne Środy 
GROOVERSI

6.08 godz. 16.30 Jastrzębskie Lato Mu-
zyczne ORKIESTRA JAS-MOS i zespół 
GRAFIT

7.08 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe 
film BOSKI PORZĄDEK

9.08 godz. 18.00 Muzyczne Środy PA-
WEŁ KAMIŃSKI QUARTET

11.08 godz. 15.30 SŁONECZNA DYS-
KOTEKA dla DZIECI

13.08 godz. 16.30 Jastrzębskie Lato 
Muzyczne ORKIESTRA ZOFIÓWKA i 
ALEXANDER MARTINEZ

14.08 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe 
film SŁAWA

16.08 godz. 18.00 Muzyczne Środy DA-
MIAN LUBER BAND

20.08 godz. 16.30 Jastrzębskie Lato 

Muzyczne ORKIESTRA ROZRYWKO-
WA BORYNIA i DUO FENIX – DWA 
FYNIKI

21.08 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe 
film POWRÓT DO MONTAUK

23.08 godz. 18.00 Muzyczne Środy: 
TABU

25.08 godz. 15.30 SŁONECZNA DYS-
KOTEKA dla DZIECI 

27.08 godz. 15.30 XXI Sierpniowa Pro-
menada Trzeźwości organizowana przez 
UM Jastrzębie-Zdrój

29.08 godz. 20.30 Letnie Kino Parkowe 
film POLANDJA

30.08 godz. 18.00 Muzyczne Środy KO-
NIEC ŚWIATA

GALERIA HISTORII MIASTA ul. Wit-
czaka 4

wystawy czasowe:
Do 1.09 „Bad Jastrzemb - śląski kurort w 
czasach pruskich”
Wystawa opowiada o najdawniejszym 
okresie działalności jastrzębskiego 
uzdrowiska. Prezentuje dokonania za-
łożyciela kurortu hrabiego Feliksa von 
Koenigsdorff oraz dr Mikołaja Witczaka. 
Liczne pocztówki, zdjęcia, mapy i ryciny 
pozwalają odtworzyć urokliwą zabudowę 
oraz atmosferę uzdrowiska noszącego w 
czasach pruskich nazwę Bad Jastrzemb.

wystawy stałe:
„Moje M”
„Historia węglem pisana”
„Chata śląska”
„Miasto Młodości, Pracy i Pokoju”
„Henryk Sławik z Szerokiej”

GALERIA Eπcentrum

Do 30.08 wystawa prac uczestników 
,,Studium Rysunku i Grafiki”. Wernisaż 
oraz rozdanie dyplomów 7.07.2017 godz. 
17.00.
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Od jak dawna biegasz?
To pozornie dość trudne pytanie. Nie li-
cząc biegania na WF w szkole to do bie-
gania podchodziłem kilka razy. Właściwie 
były to jakieś sporadyczne przebieżki po 
kilkanaście minut i wtedy jeszcze nie wie-
działem, że przerodzi się to w wielką pasję.
Pierwsze biegi były pod koniec 2013 roku. 
Regularne w drugiej połowie 2014, ale z 
czystym sumieniem mogę powiedzieć, że 
dopiero rok 2015 uświadomił mi, że wła-
śnie to chcę robić. Od końca 2015 roku 
podchodzę do tego naprawdę poważnie, 
oczywiście na miarę moich możliwości.

Dlaczego właśnie ta dyscyplina?
Szczerze mówiąc, gdyby ktoś mi kiedyś po-
wiedział, że będę biegał, to kazałbym tej 
osobie postukać się w głowę. Przecież bie-
ganie, a zwłaszcza na długie dystanse, jest 
nudne. Z drugiej strony powtórzę banalny 
slogan - to najprostsza forma aktywno-
ści fizycznej. W moim przypadku impul-
sem do rozpoczęcia biegania była noga 
w gipsie, po tym jak uległem drobnemu 
wypadkowi na kopalni. Chcąc wzmocnić 
nogę zapisałem się na siłownię. Kupiłem 
nawet najnowszy, na tamten czas, model 
butów sportowych żeby mieć motywację 
do ćwiczeń. Z siłowni szybko jednak zre-
zygnowałem, a że było szkoda aby buty się 
marnowały, zacząłem truchtać po okolicy. 
Początek może i prozaiczny, ale tak to już 
jest z tym sportem, niewiele potrzeba. Na 
początek wystarczą wygodne buty, odrobi-
na chęci. A kiedy zauważy się jakieś wy-
mierne efekty (dla jednego wzmocnienie 
organizmu, dla kogoś innego pozbycie się 
kilku kilogramów) to poznajemy piękno 

tej dyscypliny, w której każdy znajdzie coś 
dla siebie, bo wbrew pozorom, bieganie jest 
bardzo wszechstronne. Wystarczy określić 
swój cel. Zaczynałem od kilku kilometrów 
w miesiącu, dziś biegam maratony.

Najpiękniejsze wspomnienia z mara-
tonów? Które zostaną Ci w pamięci naj-
dłużej i dlaczego?
Może zanim powiem o maratonie, to warto 
wspomnieć o pierwszym oficjalnym biegu 
w ogóle. Mój pierwszy bieg masowy to była 
Jastrzębska Dziesiątka w 2014 roku. Gdzie 
indziej mógłbym zacząć, jak nie u siebie? 
Nie byłem wtedy dobrze przygotowany, by 
przebiec 10 kilometrów. Były momenty że 
szedłem zamiast biec. Mimo to uzyska-
łem czas niewiele ponad 51 minut, pierw-
szy pamiątkowy medal do kolekcji i miłe 
wspomnienia. Dziś nie wyobrażam sobie 
sezonu bez startu w Jastrzębskiej Dziesiąt-
ce, nie tylko dlatego że odbywa w "moim" 
mieście, ale też dlatego że jest to po prostu 
świetnie zorganizowany bieg i zawsze jest 
tu mnóstwo znajomych twarzy.

Wracając do pytania to na pewno takim 
mocnym wspomnieniem z maratonu był 
mój debiut na tym dystansie. Założyłem 
sobie, że ukończę te 42,195 km w trzy i pół 
godziny, co na amatorskim poziomie jest 
bardzo dobrym rezultatem. Dzięki wspar-
ciu znajomych, pomocy w treningach, 
ukończyłem bieg z wynikiem 3:25:56, 
a wbiegając na metę po prostu płakałem. 
Piękna chwila. Właściwie pamiętam każ-
dy start, większość z nich niesie dobrą 
nauczkę, niektóre przynoszą niesamowite 
emocje i wspomnienia. Starty pozwalają 
mi też odwiedzać ciekawe miejsca w kra-

ju i nie tylko i oglądać je z mało znanej 
perspektywy, bo raczej niewiele osób miało 
okazję być na prawie pustym Moście Ka-
rola w Pradze, nie przeciskając się między 
tysiącami turystów. Dzięki takim impre-
zom mam okazję poznawać nowe, pozy-
tywne osoby. 

Dlaczego warto biegać?
A dlaczego NIE warto biegać? Zalet jest 
tyle, że nie sposób wszystkie wymienić. Jak 
już mówiłem wcześniej, nie ma nic prost-
szego. Wkładasz wygodne buty i gnasz 
przed siebie. Oprócz korzyści zdrowotnych 
można odetchnąć i znaleźć czas tylko dla 
siebie, przemyśleć pewne rzeczy. Dotle-
niając umysł możemy wpaść na świetne 
rozwiązania codziennych problemów. Bie-
ganie daje po prostu bardzo dużo radości 
i korzyści.  

Co poleciłbyś młodym (i nie tylko) 
biegaczom? Od czego zacząć? Jak odpo-
wiednio się przygotować?
Jeśli chodzi o sprzęt, to na początek wygod-
ne buty. Nie muszą być najdroższe i znanej 
marki. Powinny być jednak dostosowane 
do biegania. To istotne, żeby nie popsuć 
sobie zdrowia albo się nie zniechęcić. Nie 
patrzcie na innych, że są lepsi, szybsi. Rób-
cie to dla siebie, nie forsujcie się zbytnio. 
Jeśli nie jesteście w stanie biec, to zacznijcie 
od szybkiego marszu. To nawet wskazane, 
żeby przyzwyczaić ciało do wysiłku. Za 
tydzień będziecie już biegać, a za miesiąc 
ten dystans zwiększy się dwukrotnie. Pa-
miętajcie, że każdy od czegoś zaczynał! Do 
zobaczenia na biegowych ścieżkach!

WKŁADASZ WYGODNE BUTY 
I GNASZ 

PRZED SIEBIE!

Przemysław Maj - na co 
dzień górnik w jednej z 

jastrzębskich kopalni, po 
godzinach biegacz, który 
nie boi się wyzwań i da-
lekich tras. Opowiada o 
tym dlaczego warto bie-
gać, jak się przygotować 

oraz o zagranicznych 
maratonach i początku 

pasji w  Jastrzębskiej 
Dziesiątce.

Rozmawiała: Agata Krypczyk 
Fotografia: Przemysław Maj
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WKŁADASZ WYGODNE BUTY 
PZPN POD WRAŻENIEM 

PRZYGOTOWAŃ DO II LIGI

Jedynie miesiąc miał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na przystosowanie jastrzębskiego 
stadionu do wyśrubowanych wymogów licencyjnych PZPN-u.

Tekst: Izabela Grela, Fot. arch. Piotr Kędzierski

Awans jastrzębskiego GKS-u przyniósł kibicom wiele radości. 
Dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ozna-
czał czas wytężonej pracy, by dostosować obiekt do wymogów 
licencyjnych. - Tuż po awansie najbardziej nasza uwaga skupiła 
się na wymogach licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Fani futbolu często nie zdają sobie sprawy, ile warunków trze-
ba spełnić, by na naszym obiekcie mógł zostać rozegrany mecz 
drugoligowy. To był okres intensywnej pracy. Tym bardziej jeste-
śmy usatysfakcjonowani wyrazami uznania ze strony Komisji ds. 
Licencji Klubowych, która była pod wrażeniem widząc postęp 
naszych przygotowań – mówi Zofia Florek, dyrektor MOSiR-u. 
I dodaje, że wszystko odbywało się przy ścisłej współpracy z po-
licją i zarządem GKS-u.

Przystosowanie jastrzębskiego stadionu do sezonu drugoligo-
wego kosztowało miasto ponad 620 tysięcy zł. - Od razu wystą-
piliśmy do prezydent Anny Hetman z prośbą o środki finansowe 
na niezbędne remonty i modernizacje. Nie mieliśmy zabezpieczo-
nych na to środków w naszym budżecie – przyznaje dyrektorka.
640 krzesełek pracownicy MOSiR-u przenieśli na sektor kibiców 
przyjezdnych. Zgodnie z wymogami konieczne było rozbudo-
wanie monitoringu. 12 nowych kamer oraz stanowisko systemu 
dowodzenia kosztowało 100 tysięcy zł. Do tego zainwestowano 

w zupełnie nowy moduł pierwszej pomocy ze specjalnym wjaz-
dem dla niepełnosprawnych, klimatyzacją i sanitariatami, który 
będzie pełnił także funkcję pokoju kontroli antydopingowej.

Wyremontowano schody od strony budynku MOSiR, wymie-
niono częściowo ogrodzenie wewnętrzne i oświetlenie stadio-
nu. Pojawiły się nowe toalety wolnostojące, wiaty dla sędziego 
technicznego i noszowych. – Planujemy odnowić sektor VIP 
i trybunę prasową – informuje Zofia Florek.

Niebawem MOSiR zainwestuje także w system identyfikacji 
kibiców. Dyrekcja MOSiR chce, by na stadionie pojawiło się 
również nowe nagłośnienie, zwiększające komfort pracy spike-
ra.

Jak już wcześniej pisaliśmy, pracownicy ośrodka własnym 
sumptem wyremontowali szatnie dla sędziów oraz zawodni-
ków - zarówno gospodarzy jak i gości. Zaś sala konferencyjna 
wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt audiowizualny. Na ile było 
to możliwe, poszerzony został parking przy budynku MOSiR-u. 
- Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że te zmiany służą nie tylko 
piłce nożnej, ale i innym dyscyplinom sportu, choć nie ukrywam, 
że awans do II ligi przyspieszył część prac - podsumowuje dyrek-
torka MOSiR-u.
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TEATR NA UGORZE

18 sierpnia zagości w naszym mieście 
Objazdowy Festiwal Teatr na Ugorze. 
Jego idea zakłada dotarcie do terenów 
oddalonych od centrów kulturalnych, 
dlatego aby wziąć udział w warsztatach, 
spektaklach teatralnych, zabawach czy 
muzycznym spotkaniu przy ognisku, 
trzeba się będzie udać do sołectwa Bo-

rynia. Tam w niecodziennej scenerii - na 
łące przy ulicy Plebiscytowej, odbędą się 
spotkania ze sztuką, na które zapraszamy 
wszystkich mieszkańców. 

W Jastrzębiu zagrają m.in. Teatr Classic 
Balanga, Walny Teatr, Teatr Monitoring, 
Teatr Lalki i Ludzie, a w baśniową podróż 
zaproszą wszystkich chętnych Monika 
Tomczyk i Luiza Łuszcz-Kujawiak swoim 
spektaklem Kataryna Opowieści. Spekta-
kle rozpoczną się od godziny 17.00. 

Dodatkową atrakcją festiwalowego 
dnia będą warsztaty (11.00-14.00), które 
pozwolą wszystkim chętnym na poznanie 
„teatru od kuchni”. Przewidziane są tak-
że niecodzienne atrakcje dla dzieci i do-
rosłych. Całość zakończy się wspólnym 
muzykowaniem przy ognisku. 

Warto podkreślić, że chociaż pomysł na 
taki festiwal zrodził się w Jastrzębiu i tu 
odbyła się w ubiegłym roku jego pierwsza 

edycja, to w tym roku obejmie on swoim 
zasięgiem aż trzy województwa: śląskie, 
wielkopolskie i podlaskie. 

Festiwal organizowany jest przez Fun-
dację Harmonicznego Chaosu przy 
współpracy z Fundacją Theatrum Mun-
di. Tegorocznymi partnerami są: Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Przygodzicach, 
Sołectwo Borynia i Skrzeczkowice oraz 
Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu-
-Zdroju.

* Organizator zastrzega sobie prawo do 
zmian w programie wydarzenia. W razie 
niepogody impreza przeniesiona zostanie 
do Domu Sołeckiego w Boryni. 

Projekt dofinansowano ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach Pro-
gramu Kultura - Interwencje 2017 

W atmosferze sierpniowego słońca, zapachu skoszonej trawy, z dala od miejskiego zgiełku 
Fundacja Harmonicznego Chaosu zaprasza na wyjątkowe wydarzenie kulturalne.

Tekst: Katarzyna Nowak-Gardecka, fotografia: Rafał Guzowski

Tekst: Katarzyna Sajkiewicz

FANTASTYCZNE TECHNOLOGIE
Młodzi, ciekawi i ambitni mieszkańcy naszego miasta posta-
nowili zafascynować fantastycznymi technologiami Jastrzębie-
-Zdrój. Wszystko zaczęło się, gdy grupa osób działająca aktyw-
nie już od około roku w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, 
spotkała się i ustaliła, że swoje działania szerzyć będzie także 
poza murami szkoły. Dzięki radom ze strony nauczycieli tej 
szkoły, sformalizowano zespół jako oficjalne stowarzyszenie 
- Future Technologies. - To co powinno kojarzyć się z naszym 
stowarzyszeniem to słowa: innowacyjność i rozwój. Nie tylko 
prowadzimy badania naukowe w wielu dziedzinach, ale również 
organizujemy festyny i konwenty. Ponadto możemy pochwalić się 
wynalazkami, które tworzą nasi członkowie – mówi jeden z dzia-
łaczy stowarzyszenia Olgierd Kowaliszyn. Działalność organiza-
cji pozarządowej można było poznać na bezpłatnym spotkaniu, 
które odbyło się 24 maja w Jastrzębskim Centrum Organizacji 
Pozarządowych. Stowarzyszenie z założenia zajmuje się tworze-
niem programów komputerowych i urządzeń elektronicznych, 
oraz rozwijaniem swoich umiejętności w tym zakresie. 

Z biegiem czasu do stowarzyszenia zaczęli dołączać nowi człon-
kowie, a sama organizacja podzieliła się na działy: graficzny, 
muzyczny i IT. - Podczas gdy programy, gry komputerowe oraz 
platforma multimedialna zaczęły powstawać, w stowarzyszeniu 
utworzył się nowy dział - eventowy. Są to ludzie, którzy zajmują 
się już od wielu lat organizacją konwentów tematycznych i naj-

różniejszych eventów. Dzięki ich zaangażowaniu Future Tech-
nologies zorganizowało w Jastrzębiu-Zdroju konwent fantastyki 
„Kregulcowe dni”. - wyjaśnia Olgierd Kowaliszyn. Dzięki rozpo-
wszechnieniu działalności tej gałęzi stowarzyszenia, dział zy-
skał nowych uczestników i zmienił nazwę na „Klub Kregulec”,  
a w czerwcu zorganizował „Spotkanie przy stoliku z Kregul-
cem”, czyli dwa dni z grami planszowymi w hali Omega, gdzie 
odbyły się warsztaty, panel dyskusyjny, gry i zabawy oraz kon-
kurs „Cosplay”.

Ponadto 24 i 25 czerwca stowarzyszenie Future Technologies 
było współorganizatorem konwentu LagCon w Cieszynie. - Dla 
niewtajemniczonych, jest to konwent miłośników fantastyki to-
warzyszącej Letniej Akademii Gier, zorganizowanej w Liceum 
Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie - 
dodaje Olgierd Kowaliszyn. Wstęp był bezpłatny, a na uczest-
ników czekało wiele atrakcji m.in. prelekcje, konkursy, turnieje 
gier oraz warsztaty.

W najbliższej przyszłości, Future Technologies planuje organi-
zację kursów programowania oraz obsługi programów biuro-
wych, LARP - gra miejska, a oprócz tego przygotowuje się do 
wydania własnej gry planszowej i gry na system Android. - Jeśli 
podążasz za fantastycznymi technologiami, dołącz do Nas! – za-
chęca Stowarzyszenie Future Technologies. 
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Tekst: Dariusz Mazur, fotografia: arch. Rita Malcher

Okres wakacyjny to czas wypoczyn-
ku i zabawy. W miejscowościach letni-
skowych dokładają wszelkich starań, 
aby umilić pobyt gościom szukającym 
ucieczki od trosk dnia codziennego. Nie 
inaczej było w przedwojennym Jastrzę-
biu, w którym szereg inwestycji spowo-
dował znaczący wzrost frekwencji i to 
nie tylko osób pragnących podreperować 
swoje zdrowie, ale również tych, którzy 
postanowili przybyć na krótki wypo-
czynek. Zainteresowanie wyprawami do 
Jastrzębia było tak duże, że PKP organi-
zowało tzw. „pociągi specjalne” przywo-
żące na weekendowy wypoczynek osoby 
z Katowic czy Rybnika. Atrakcji było bez 
liku. Goście mogli wziąć udział w szere-
gu imprez organizowanych przez Zarząd 

Zakładu Kąpielowego wespół z Urzędem 
Gminy. 

Dużym powodzeniem cieszył się co-
roczny turniej w tenisie ziemnym, w któ-
rym startowali członkowie klubów teni-
sowych ze Śląska. W przededniu turnieju 
organizowano osobne zawody dla gości 
kurortu z udziałem członków klubu „Ja-
strzębianka”. Także co roku odbywał się 
bieg kolarski „Dookoła Śląska”, którego 
start i meta znajdowały się w Katowicach, 
a Jastrzębie było jednym z jego etapów, 
gdzie urządzano stację przystankową. To-
warzystwa cyklistów z Żor czy Pszczyny 
także często organizowały wycieczki do 
naszej miejscowości.

Jedną z największych atrakcji był basen 
kąpielowy, który powstał w 1937 roku. 

NA WYPOCZYNEK DO JASTRZĘBIA

Tuż przy basenie urządzono plażę oraz 
korty tenisowe, a uroczystego otwarcia 
dokonał wojewoda śląski Michał Gra-
żyński. Oczywiście poza relaksacyjnym 
korzystaniem z basenu odbywały się tu 
również różnego typu zawody pływac-
kie. Nim jednak powstał basen z plażą to 
już od 1932 roku można było skorzystać 
z naturalnej plaży, która znajdowała się 
przy stawie w Jastrzębiu Dolnym. Tam też 
za niewielką opłatą były dostępne kajaki 
dla miłośników wypoczynku na wodzie. 
Ciekawostką jest zorganizowanie w 1937 
roku „Dni Morza”. Była to podniosła uro-
czystość, która trwała dwa dni. W czasie 
obchodów odbył się pochód przez gminę 
wszystkich miejscowych towarzystw, w 
którym wzięło udział około 5000 osób, w 
tym wielu kuracjuszy. W ramach obcho-
dów odbyło się spuszczanie kajaków na 
wodę miejscowego stawu, a wieczorem 
urządzono pokaz sztucznych ogni.

Dla przyciągnięcia większej klienteli 
organizowano także liczne bale czy kon-
certy. Przy dźwiękach orkiestry goście 
mogli bawić się czy to w Kasynie Zdro-
jowym, czy np. w restauracji Edwarda 
Posłusznego. Każda taka impreza była re-
klamowana w katowickich czasopismach 
co świadczy o tym, że właściciele Zakładu 
Kąpielowego czy pensjonatów nie szczę-
dzili grosza dla spopularyzowania wy-
darzeń w Jastrzębiu. Szczególnie Zarząd 
Zakładu Kąpielowego anonsował im-
prezy organizowane w Kasynie takie jak 
wybory miss Jastrzębia-Zdroju, dancingi, 
bale, wystawy czy koncerty (m.in. w 1936 
roku wystąpił tenor Tadeusz Bewal, który 
znany jako Franco Beval zrobił między-
narodową karierę). 

Po tych licznych atrakcjach zadowoleni 
goście wracali do swych domów odlicza-
jąc czas do kolejnego wypadu w ten uro-
czy zakątek Górnego Śląska. Jastrzębie-
-Zdrój było popularnym miejscem i nie 
bez powodu nazywane „Perłą Śląskich 
Uzdrowisk”.

Prezentowane zdjęcie został wy-
konane na basenie kąpielowym  
w lipcu 1939 roku i pochodzi z rodzinnego 
albumu Rity Malcher.
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Na stronie internetowej Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej możemy przeczytać 
ostrzeżenie przed fałszywymi faktura-
mi. W komunikacie czytamy, że coraz 
częściej do konsumentów drogą elektro-
niczną trafia korespondencja nadsyłana 
z adresów e-mail podobnych do adresów 
dostawców usług telekomunikacyjnych, 
w której wykorzystywane są ich logotypy.
Urząd Komunikacji Elektronicznej su-
geruje, aby w przypadku jakiejkolwiek 
wątpliwości odnośnie przesłanej wia-
domości zawierającej fakturę do za-
płaty, wstrzymać się z dokonaniem 
opłat i niezwłocznie skontaktować się 
z biurem obsługi dostawcy usług tele-
komunikacyjnych w celu zweryfikowa-
nia autentyczności przesłanej faktury. 
 EWELINA STELMACH

Miejski Rzecznik Konsumentów

RZECZNIK KONSUMENTÓW INFORMUJE
UKE przypomina:
• zwróć uwagę na adres, z którego przy-
szła wiadomość z elektroniczną fakturą,
• sprawdź poprawność podanego na elek-
tronicznej fakturze numeru konta banko-
wego, na który trzeba przelać należność,
• faktura w formie elektronicznej przy-
chodzi tylko i wyłącznie na adres, który 
podaliśmy swojemu dostawcy usług tele-
komunikacyjnych,
• jeżeli nie wyraziliśmy zgody na otrzy-
mywanie elektronicznej faktury, nie po-
winna wpływać na nasz adres e-mail,
• nie odpowiadajmy na wiadomość z po-
dejrzaną elektroniczną fakturą.

Źródło: UKE
https://www.uke.gov.pl/uke-ostrzega-
-przed-falszywymi-fakturami-14192

NIEPRZYJĘCIE MANDATU 
I JEGO SKUTKI

Policja lub Straż miejska wystawiają man-
dat z chwilą złapania osoby na gorącym 
uczynku wykroczenia lub bezpośrednio 
po jego popełnieniu. Podczas wystawia-
nia tego dokumentu, funkcjonariusz ma 
obowiązek poinformować o możliwości 
odmowy jego przyjęcia – jeśli zdecydu-
jemy się na ten krok, musimy liczyć się  
z nieprzyjemną konsekwencją drogi są-
dowej.

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

Tekst: Edyta Dziobek-Romańska, fotografia: Piotr Jedzura / auto.dziennik.pl

Postępowanie przygotowawcze w tym 
przypadku jest bardzo okrojone; organy 
badają jedynie, czy są podstawy do wy-
stąpienia do sądu z wnioskiem o ukara-
nie oraz zbierają informacje konieczne 
do poparcia oskarżenia. Po zakończe-
niu czynności, sprawa trafia do sądu re-
jonowego. Ten musi zbadać wszystkie 
okoliczności sprawy – bierze pod uwa-
gę całokształt materiałów dowodowych  

i wyjaśnienia, a także stopień społecznej 
szkodliwości czynu. 

Odmowa przyjęcia mandatu jest więc ko-
rzystna tylko w przypadku, kiedy istnieją 
poważne wątpliwości co do jego nałoże-
nia. Nie warto więc uchylać się w oczy-
wistych przypadkach – Policja zawsze 
może wystąpić z wnioskiem o ukaranie; 
tak samo w przypadku zwykłej odmo-
wy przyjęcia mandatu za nieprzepisową 
jazdę samochodem, jak i kiedy nikt nie 
otworzy drzwi funkcjonariuszom pod-
czas interwencji. Przegrana rozprawa 
rodzi zaś koszty, które wielokrotnie prze-
kraczają dobrowolną spłatę grzywny.



RAZEM PRZECIW POWODZI
Kolejny duży transgraniczny  projekt pn. „Razem przeciw 
powodzi”  uzyskał  dofinansowanie w ramach Programu 
Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

Projekt realizowany  będzie wspólnie przez Miasto Jastrzębie-
Zdrój , Karwinę,  Obec Petrovice u Karwiny oraz  Zebrzydowice.  
Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości 
do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji 
nadzwyczajnych i kryzysowych przez jednostki straży pożarnej. 

Środkiem do osiągnięcia wyznaczonego celu jest zakup 
sprzętu zaplanowanego w ramach projektu, który będzie 
wykorzystywany podczas wspólnych ćwiczeń i działań, jak 
również  umożliwi wypełnianie zadań po obu stronach granicy. 
Dzięki realizacji projektu poszczególni partnerzy zostaną 
wyposażeni   w niezbędny sprzęt do rozwiązywania sytuacji 
kryzysowych, nastąpi znacząca poprawa działań jednostek 
straży pożarnej związanych z akcjami powodziowymi, a tym 
samym do zmniejszenia szkód i ryzyka związanego z powodzią 

oddziałującą na zdrowie ludzi i zwierząt. Sprzęt zakupiony 
przez poszczególnych partnerów projektu będzie się wzajemnie 
uzupełniać i tworzyć spójną całość, a jego wykorzystanie będzie 
ukierunkowane na rozwiązanie wspólnego problemu, jakim 
jest zarządzanie ryzykiem powodziowym, które na terenie 
partnerów projektu ma charakter transgraniczny.

Jastrzębska cześć inwestycji obejmuje: zakup  łodzi płaskodennej  
wraz   z przyczepą,  zakup motopompy pływającej typu Niagara 
oraz piły łańcuchowej – dla OPS, zakup zestawu kontenerowego 
przeciwpowodziowego – dla PSP. Elementem projektu będą 
również działania miękkie - akcje symulacyjne na pograniczu w 
zakresie reagowania na skutki powodzi. 

Wartość projektu  1.109 520,53 Euro, w tym dla Jastrzębia-
Zdroju to ok. 350.000,00 Euro (tj. 1.456.000,00 zł).  
Realizacja projektu planowana jest od 01.2018-06.2019

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach  Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 

W roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 w Zespole Szkół 
Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju będzie realizowany projekt 
pn. „Umiejętności na dobry start dla uczniów i uczennic  
w Zespole Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju”. Uzyskał 
on dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego    
w ramach ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego 
konkursu RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16, Osi priorytetowej 
XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 
Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb 
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 
Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT 
Subregionu Zachodniego.

W ramach projektu: 
* 38 uczniów/uczennic szkoły będzie mogło bezpłatnie uzyskać 
prawo jazdy kat. B (bezpłatny kurs prawa jazdy plus pierwszy 
egzamin), 
* 10 uczniów/uczennic szkoły będzie mogło skończyć bezpłatny 
kurs na operowanie wózkiem widłowym (kurs ma na celu 
ukończenie państwowego egzaminu UDT, uprawniającego 
do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego),

* 6 osób będzie mogło skorzystać z bezpłatnego kursu operatora 
CNC/obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie (celem 
szkolenia jest uzyskanie umiejętności i kwalifikacji do podjęcia 
pracy na stanowisku programista/operator CNC).     

Ponadto w projekcie przewidziano wsparcie w formie 
doradztwa zawodowego i możliwość realizacji praktyk oraz 
staży dla 27 uczniów i uczennic szkoły, za które uzyskają  
stypendium w wysokości 1480 zł za 150 h. O kwalifikacji na 
poszczególne kursy decydować będzie proces rekrutacji oraz 
opinia doradcy zawodowego.  

Dodatkowym atutem projektu jest wsparcie w postaci studiów 
podyplomowych na kierunku chłodnictwo i klimatyzacja dla 
nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju.

Realizatorem projektu jest Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz 
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta 
Partner z Cieszyna.  

Całkowita wartość projektu: 314 151,25 zł 
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 298 443,69 zł

PROJEKT EDUKACYJNY W ZESPOLE SZKÓŁ 
ZAWODOWYCH W JASTRZĘBIU-ZDROJU
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SENIORZY

Jastrząb I sierpień 2017

Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza 
wszystkich, nie tylko członków stowarzy-
szenia, do udziału w wycieczkach. Odbę-
dą się one w następujących terminach:

- 5 sierpnia – Wisła – Tydzień Kultury 
Beskidzkiej – finał. Cena z obiadem 60 zł.

- 12 sierpnia - Wrocław – zwiedzanie 
Panoramy Racławickiej, Afrykarium, 
przejazd meleksem. Cena 100 zł. Wyjazd 
o godz. 7.30.

- 17 – 20 sierpnia – Poznań, Kórnik, 
Gniezno, Ostrów Legnicki. Cena około 
630 zł. Wyjazd o godz. 6.00.

- 21 – 24 września – Zakopane, Ludź-
mierz, Wadowice. Cena około 600 zł.

- 7 – 9 października – Licheń, po dro-
dze zwiedzanie Sanktuarium w Leśnio-
wie, Gidlach, Złoczewie. Cena bez posił-
ków 160 zł. Wyjazd o godz. 7.00.

- 12 – 16 października – wycieczka w 
Bieszczady, zwiedzanie Dębowca, Cisnej, 
Polańczyka, Myczkowca, Myczkowa, 
Ustrzyk, Sanoka, Krosna. Cena około 820 
zł.

20 – 28 grudnia – Święta w Zakopanem 
z kabaretem góralskim, kapelą, dojazdem 
do term, wieczorem góralskim, występa-
mi góralskimi i wigilią z upominkami. 
Cena 900 zł.

Terminy wyjazdu do Jarosławca w 2018 
roku:

I turnus świąteczny od 31.03 – 13.04, 

SENIORZY ZAPRASZAJĄ

WYCIECZKI Z EMERYTAMI

WYCIECZKI I WCZASY 
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW 
PRZYPOMINA

SPOTKANIA DIABETYKÓW
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów za-
prasza wszystkich zainteresowanych do 
udziału w następujących przedsięwzię-
ciach:

- 16 – 29 września – wczasy w Sarbino-
wie z odnową biologiczną, basen, sauna, 
jacuzzi, szwedzki stół. Cena 1695 zł.

- 30 września – zabawa.
- 28 października - zabawa Dzień Se-

niora.
- Zabawa andrzejkowa.
- Spotkanie opłatkowe.

Biuro przy ul. Turystycznej 4 czynne 
jest w poniedziałki i czwartki w godz. od 
9.00 do 11.00, tel. 32 471 2234.

Polski Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejono-
wego w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że 
wydawane są zaświadczenia na zniżkę 
kolejową. Ponadto zaprasza do udziału w 
następujących wyjazdach:

- 9 sierpnia – Kotlina Żywiecka. Cena 
50 zł.

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

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w siedzibie Związku przy ul. 1 Maja 45 we 
wtorki, środy i czwartki w godz. od 9.00 
do 12.00, tel. 32 4358 031

Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków 
zaprasza diabetyków, członków rodzin 
oraz osoby zainteresowane problemem 
cukrzycy na spotkania w następujących 
terminach:

- 10 i 24 sierpnia w godz. 15.00 – 17.00,
- 14 i 28 września w godz. 15.00 – 17.00,
- 12 i 26 października w godz. 15.00 – 

17.00,
- 9 i 23 listopada w godz. 15.00 – 17.00,
- 14 i 28 grudnia w godz. 15.00 – 17.00.

Spotkania diabetyków odbywają się  
w Centrum Organizacji Pozarządowych 
przy ul. Wrzosowej 12A.

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 Lucy-
na Maryniak, tel.: 32 471 9555, 32 471 
2071, 535 997 170 (kontakt po godz. 
18.00).



DIAMENTOWE CZEPKI 
DLA PIELĘGNIAREK

Pielęgniarki zatrudnione w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w 
Jastrzębiu-Zdroju otrzymały wyróżnienie 
„Diamentowe Czepki” przyznawane przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.

Statuetkę „Diamentowe Czepki” otrzy-
mały: Stanisława Pasoń, Renata Prostac-
ka, Jolanta Czarnota, Katarzyna Czarnota, 
Mirosława Opioł-Jaguś, Agata Zmroczek, 
Lidia Błachuta.

- Jest to prestiżowa nagroda przyznana 

pielęgniarkom za upowszechnianie etyki 
zawodowej, wzorowe wykonywanie obo-
wiązków zawodowych oraz współdziałanie 
na rzecz integrowania środowiska zawodo-
wego. Pokazuje ona jak mocno na co dzień 
panie są zaangażowane w niesienie pomo-
cy medycznej pacjentom naszego szpitala, 
okazywania im wsparcia i ciepła w cier-
pieniu – wyjaśnia Alicja Brocka, rzecznik 
WSzS nr 2.

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 Mia-

sta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych pod wynajem.

Lp Obręb Nr 
działki

Nr księgi 
wieczy-

stej

Pow. 
użytko-

wa
[m2]

Pow. 
piwnic

[m2]
Adres Przeznaczenie

Min. 
stawka 
czynszu 

za 
najem 

[zł / m-c]

Okres 
najmu Termin opłat

1 Jastrzębie-
Zdrój 1574/38 GL1J/000

29621/8 19,80 ------------ 1 Maja 15 garaż * do 3 lat do 10-go 
każdego m-ca

2 Ruptawa 780/180 GL1J/000
09812/8 151,99 ------------ Cieszyńska 

101
bez ograni-

czenia branży * do 3 lat do 10-go 
każdego m-ca

3 Jastrzębie
Miasto 88/3 GL1J/000

15629/3 151,99 ------------ Zielona 16A bez ograni-
czenia branży * do 3 lat do 10-go 

każdego m-ca

4 Jastrzębie
Miasto

417/423
424/471

GL1J/000
08905/0 12,30 ------------ B-4 PPH "B"

ograniczenie 
branż, do któ-

rych niezbędna 
jest woda

* do 3 lat do 10-go 
każdego m-ca

5 Szeroka 1057/21 GL1J/000
29618/4 19,32 ------------ Gagarina 116 bez ograni-

czenia branży * do 3 lat do 10-go 
każdego m-ca

6 Ruptawa 780/180 GL1J/000
09812/8 69,91 ------------ Cieszyńska 

101
bez ograni-

czenia branży * do 3 lat do 10-go 
każdego m-ca

7 Szeroka 1057/21 GL1J/000
29618/4 93,92 ------------ Gagarina 116 bez ograni-

czenia branży * do 3 lat do 10-go 
każdego m-ca

8 Szeroka 865/61 GL1J/000
31849/9 69,44 ------------ os. 1000-lecia 

15
bez ograni-

czenia branży * do 3 lat do 10-go 
każdego m-ca

* Minimalne miesięczne stawki czynszu zosta-
ły ustalone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Za-
rządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój  
Nr Or.IV.0050.645.2016 z dnia 14.12.2016  
roku  w sprawie ustalenia minimalnych sta-
wek czynszowych i opłat za lokale użytkowe 
oraz inne obiekty użyteczności publicznej, 
stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Stawki czynszu z dniem 1 stycznia każdego 
roku będą podwyższane w stopniu odpowia-
dającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów 

i usług konsumpcyjnych, w okresie trzech 
pierwszych kwartałów, w których stawki ule-
gły podwyższeniu w stosunku do analogicz-
nego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik 
wzrostu cen ustala się na podstawie Komu-
nikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczpospolitej „Monitor Polski”.

Informacji o przedmiocie najmu udzie-
la Dział Administrowania Nieruchomo-

ściami MZN - tel. 32 478 70 16.
 
Zgodnie z Uchwała Nr LXIII/814/2010 Rady 
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 paździer-
nika 2010 roku w sprawie określenia zasad 
gospodarowania nieruchomościami stano-
wiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
wynajmujący może zawrzeć umowę z obec-
nym Najemcą.

Tekst: Izabela Grela, fotografia: Alicja Brocka
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Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ogłasza konkurs pisemnych ofert na 
najem lokali użytkowych, położonych w Jastrzębiu-Zdroju, przeznaczonych na prowadzenie 

działalności gospodarczej podmiotom rozpoczynającym działalność po raz pierwszy.

Tekst: Miejski Zarząd Nieruchomości

I. Lokale użytkowe biorące udział w konkursie:
1) Podziemne Pasaże Handlowe „A”: lok. A8 – lok. użytkowy  
o pow. 19,50 m2, lok. B10 – lok. użytkowy o pow. 25,20 m2, lok. 
D2 – lok. użytkowy o pow. 20,30 m2, lok. D04 – lok. użytkowy  
o pow. 12,40 m2, lok. D08 – lok. użytkowy o pow. 18,20 m2, lok. 
D12 – lok. użytkowy o pow. 21,07 m2, lok. B11 – lok. użytkowy  
o pow. 24,40 m2, lok. D11 – lok. użytkowy o pow. 11,53 m2, 
lok. B08 – lok. użytkowy o pow. 18,78 m2, lok. B06 – lok. 
użytkowy o pow. 8,08 m2, lok. B07– lok. użytkowy o pow. 
18,02 m2, lok. D05 – lok. użytkowy o pow. 48,96 m2, lok. D06 
– lok. użytkowy o pow. 23,42 m2, lok. D07 – lok. użytkowy  
o pow. 19,60 m2, lok. D09 – lok. użytkowy o pow. 13,85 m2, lok. 
D10 – lok. użytkowy o pow. 17,74 m2,

Stawka czynszu najmu dla wszystkich wyżej wymienionych lo-
kali zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.80.2017 Prezydenta 
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 07.02.2017 r. w sprawie zmia-
ny Zarządzenia Nr Or.IV.0050.645.2016 z dnia 25.11.2016 r.  
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za 
lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej sta-
nowiącej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój wynosi: 
1,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcz-
nie.

Dopuszcza się możliwości 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 na-
pisem „Oferta w konkursie na najem lokalu za 1 złoty za m2 
czynszu” w terminie do 28.08.2017 r. do godziny 12:00.
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.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty, które wniosą wa-
dium. 
2. Wysokość wadium dla poszczególnych lokali wynosi:  
Podziemne Pasaże Handlowe „A”: lok. A8 – 19,50 zł, lok. B10 – 
25,20 zł, lok. D2 – 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. B08 – 18,78 zł, lok. B06 – 8,08 zł, lok. B07– 18,02 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.
3. W przypadku złożenia przez jednego Oferenta ofert w spra-
wie 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.
4. 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 roz-
poczęciem 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. 
5. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do składanej 
oferty. 
6. Wadium Oferenta, który wygra konkurs zalicza się na poczet 
kaucji gwarancyjnej. 
7. Wadium Oferenta, który wygra konkurs, a uchyli się od za-
warcia umowy w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników 
przepada. 
8. Wadium oferenta, który nie wygra w konkursie zostanie 
zwrócone w terminie 3 dni roboczych od zakończenia przetar-
gu 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.
1. W postępowaniu obowiązują: Regulamin konkursu, Regula-
min organizowania konkursu na najem lokali użytkowych „Lo-
kal na kulturę za 1 złoty”. 
2. Pełna dokumentacja związana z konkursem znajduje się na 
stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości: www.
mzn.jastrzebie.pl – zakładka „Lokale użytkowe” - "Lokale do 
wynajęcia".

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
„NAJEM LOKALU ZA 1 ZŁOTY ZA M2 CZYNSZU”



Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ogłasza konkurs pisemnych ofert na 
najem lokali użytkowych, położonych w Jastrzębiu-Zdroju, przeznaczonych na prowadzenie 

działalności kulturalnej, artystycznej oraz twórczej.

Tekst: Miejski Zarząd Nieruchomości

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 
„LOKAL NA KULTURĘ ZA 1 ZŁOTY ZA M2 CZYNSZU”

I. Lokale biorące udział w konkursie:
1) ul. Zielona 16A – lokal użytkowy o pow. 39,45 m2,
2) ul. Sybiraków 2/1 – lokal użytkowy o pow. 13,50 m2,
3) ul. Sybiraków 2/2 – lokal użytkowy o pow. 16,80 m2,
4) Podziemne Pasaże Handlowe „A”: lok. A8 – lok. użytkowy  
o pow. 19,50 m2, lok. B10 – lok. użytkowy o pow. 25,20 m2, lok. 
D2 – lok. użytkowy o pow. 20,30 m2, lok. D04 – lok. użytkowy 
o pow. 12,40 m2, lok. D08 – lok. użytkowy o pow. 18,20 m2, lok. 
D12 – lok. użytkowy o pow. 21,07 m2, lok. B11 – lok. użytkowy 
o pow. 24,40 m2, lok. D11 – lok. użytkowy o pow. 11,53 m2, lok. 
B08 – lok. użytkowy o pow. 18,78 m2, lok. B06 – lok. użytkowy 
o pow. 8,08 m2, lok. B07– lok. użytkowy o pow. 18,02 m2, lok. 
D05 – lok. użytkowy o pow. 48,96 m2, lok. D06 – lok. użytkowy 
o pow. 23,42 m2, lok. D07 – lok. użytkowy o pow. 19,60 m2, lok. 
D09 – lok. użytkowy o pow. 13,85 m2, lok. D10 – lok. użytkowy 
o pow. 17,74 m2,
5) Podziemne Pasaże Handlowe „B”: lok. 5 – lok. użytkowy  
o pow. 13,10 m2, lok. 6 – lok. użytkowy o pow. 12,80 m2, lok. 
7 – lok. użytkowy o pow. 13,40 m2, lok. 15 – lok. użytkowy  
o pow. 12,50 m2.

Stawka czynszu najmu dla wszystkich wyżej wymienionych 
lokali zgodnie z Zarządzeniem Nr Or-IV.0050.170.2017 Prezy-
denta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15 marca 2017 r. w spra-
wie: przeprowadzenia I edycji konkursu na najem lokali użyt-
kowych pod nazwą „Lokal na kulturę za 1 złoty” wynosi: 1,00 
zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.

Dopuszcza się możliwości 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” w terminie do dnia 28.08.2017 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 wymienionych  
w pkt. I. W celu ustalenia terminu wizji należy kontaktować 
się z administratorem lokali użytkowych p. Magdaleną Sitek,  
tel: 32 47 87 016.

IV. Wadium.
1. W konkursie mogą brać udział podmioty, które wniosą wa-
dium. 

2. Wysokość wadium dla poszczególnych lokali wynosi:
ul. Zielona 16A – 39,45 zł, ul. Sybiraków 2/1 –13,50 zł, ul. Sy-
biraków 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. 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. B08 –18,78 zł, lok. B06 – 8,08 zł, lok. 
B07–18,02 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.
3. W przypadku złożenia przez jednego Oferenta ofert w spra-
wie 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.
4. 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 robo-
cze przed rozpoczęciem konkursu. Za dzień wpłaty uznaje się 
dzień wpływu środków na w/w rachunek bankowy. W tytule 
wpłaty należy wskazać nazwę konkursu i adres lokalu na który 
zostanie złożona oferta. 
5. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do składanej 
oferty. 
6. Wadium Oferenta, który wygra konkurs zalicza się na poczet 
kaucji gwarancyjnej. 
7. Wadium Oferenta, który wygra konkurs, a uchyli się od za-
warcia umowy w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników 
przepada. 
8. Wadium Oferenta, który nie wygra w konkursie zostanie 
zwrócone w terminie 3 dni roboczych od zakończenia przetar-
gu 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.
1. W postępowaniu obowiązują: Regulamin konkursu, Regula-
min organizowania konkursu na najem lokali użytkowych „Lo-
kal na kulturę za 1 złoty". 
2. Pełna dokumentacja związana z konkursem znajduje się na 
stronie internetowej Miejskiego Zarządu Nieruchomości: www.
mzn.jastrzebie.pl – zakładka „Lokale użytkowe” – „Lokale do 
wynajęcia”.
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LATO 
W MIESCIE

,

WAKACJE 
z MIEJSKIM OSRODKIEM 

SPORTU I REKREACJI

Letnia Akademia Tańca
hala widowiskowo-sportowa
21 - 25 sierpnia / od poniedziałku do piątku
godz. 16.00 – 16.45 dzieci 6 – 9 lat (taniec to-
warzyski)
godz. 17.00 – 17.45 latino solo (początkujący)
godz. 18.00 – 18.45 kurs tańca dla dorosłych
godz. 19.00 – 19.45 tango latino, bachiata

Piłka nożna dla dzieci
hala sportowa „Omega”
do 28 sierpnia / poniedziałki
roczniki: 2006 i 2007, godz. 9.30 – 11.00  
do 31 sierpnia / czwartki
roczniki: 2008 i młodsi, godz. 9.30 – 11.00 

Piłka nożna dla młodzieży
boisko ,,Orlik” ul. Warszawska
do 29 sierpnia / wtorki 
roczniki: 2004 i 2005, godz. 9.30 - 11.00

Koszykówka uliczna dla młodzieży
parking przy hali widowiskowo-sportowej
7, 14, 21, 28 sierpnia, godz. 16.00 – 18.00

Wakacyjna lekkoatletyka dla dzieci  
i młodzieży
zbiórka na Stadionie Miejskim (okolice bo-
iska)
do 4 sierpnia, godz. 10.00 – 11.30
24 – 31 sierpnia, od poniedziałku do piątku, 
godz. 10.00 – 11.00
poniedziałek – biegi sprinterskie i skok w dal 
(bieżnia LA ZS nr 1)
wtorek – pchnięcie kulą i rzut dyskiem (bież-
nia LA ZS nr 1)
środa – biegi przez płotki (bieżnia LA ZS nr 1)
czwartek – rzut oszczepem i młotem (Stadion 
Miejski)
piątek – biegi wytrzymałościowe (Las Kyndra)
Kategoria wiekowa: do 13 lat dziewczęta  
i chłopcy

Extreme City – warsztaty i zajęcia na 
Skateparku i Pumptracku dla dzieci 
i młodzieży
ul. Turystyczna
3, 10, 17, 24 sierpnia, godz. 16.00-19.00

Wakacyjna joga na trawie
warsztaty i zajęcia na Skateparku i Pumptrac-
ku dla dzieci i młodzieży, ul. Turystyczna
3, 10, 17, 24 sierpnia, godz. 16.00-19.00
31 sierpnia – mini zawody dla uczestników 
warsztatów

„Złota Szprycha” dla najmłodszych
zawody rowerowe dla dziewcząt i chłopców  
w trzech kategoriach – do 7 (dystans 200 m), 
10 (400 m) i 13 lat (600 m) 
stadion miejski
18 sierpnia, godz. 13.00

Alpine – slalom na rolkach, 
warsztaty
parking przy lodowisku Jastor
5 i 19 sierpnia, godz. 11 – 13.00

Otwarte Mistrzostwa Śląska w Siat-
kówce Plażowej- Finał MIXTY
Kąpielisko "Zdrój"
5 sierpnia, godz. 9.30 

Wakacyjna joga na trawie
Stadion Miejski
5 i 12 sierpnia / soboty, godz. 8.00 – 10.00
Warsztaty wheel yoga
Stadion Miejski
2 i 9 sierpnia / środy, godz.17.00 – 18.00

Zajęcia brazylijskie Jiu Jitsu
Stadion Miejski / sala gimnastyczna
7, 14, 21, 28 sierpnia / poniedziałki, godz. 
20.00 – 21.30
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia / środy, godz. 20.00 
– 21.30

Wakacje z karate - Klub karate Ky-
okushin
hala sportowa „Omega”
do 31 sierpnia / wtorki i czwartki, godz. 18.45 
– 19.45

Wycieczka do ZOO/Afrykarium we 
Wrocławiu
wyjazd spod Stadionu Miejskiego
2 sierpnia / środa – godz. 6.00 - zbiórka
Odpłatność: dzieci i młodzież do 21 roku 
życia (rocznik 1996 i młodsi) 50,00 zł, do-
rośli 60,00 zł. Dzieci do 10 lat /rocznik 2007  
i młodsi/ pod opieką dorosłych.

Istebna- wycieczka w góry
wyjazd spod Stadionu Miejskiego
16 sierpnia / środa – godz. 8.30, powrót ok. 
godz. 16.00
Odpłatność: dzieci i młodzież szkół średnich 
do 19 lat (rocznik 98 i młodsi) 45,00 zł, do-
rośli 50,00 zł. Dzieci do 10 lat (rocznik 2007  
i młodsi) wyłącznie pod opieką dorosłych.

Kryta Pływalnia Laguna 
ul. Warszawska 11
czynna od 1 sierpnia (opcjonalnie)
poniedziałek – niedziela w godz. 6.10 do 22.00
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Dla kibiców w letnie, upalne dni wizyta na Jastorze będzie oka-
zją do ochłody, a dla zawodników  to przede wszystkim czas 
ciężkiej pracy. Pod koniec lipca hokeiści JKH GKS Jastrzębie 
wyjechali na taflę lodowiska, by rozpocząć przygotowania do 
sezonu 2017/2018. W ramach przygotowań jastrzębianie zmie-
rzą się na Jastorze m.in. z Orlikiem Opole (1 sierpnia) czy AZ 
Hawierzów (4 sierpnia). Nasi zawodnicy wezmą też udział w 
turnieju, który w dniach 9-12 sierpnia odbędzie się u naszych 
południowych sąsiadów, w czeskiej Porubie. Podopieczni Ro-
berta Kalabera zanim zaczęli treningi na tafli brali udział w za-

jęciach wydolnościowych i siłowych. Przypomnijmy, że sezon 
Polskiej Hokej Ligi w tym roku startuje 10 września, a nasi ho-
keiści podejmą w Jastrzębiu-Zdroju ekipę Unii Oświęcim.
W Jastrzębiu-Zdroju od 24 lipca do 3 sierpnia swoje zgrupowa-
nie miała także hokejowa reprezentacja Polski do lat 18, a wśród 
powołanych zawodników z kadrą trenowali również jastrzębscy 
wychowankowie: Jakub Blanik, Konrad Gruszczyk, Jan Sołtys 
i Kamil Wałęga.

Tekst: Maciej Gucik, Fot. JKH

Wielu zawodników podkreślało, że przygotowane przez orga-
nizatorów trasy były pozytywnym zaskoczeniem i obfitowały 
w wiele wymagających podjazdów oraz trudne technicznie ele-
menty. Dodając do tego malownicze tereny, którymi poruszali 
się kolarze oraz niezwykle popularny wśród rowerzystów i bie-
gaczy las Kyndra, jastrzębski debiut w cyklu Bike Atelier należy 
uznać za udany.

Zawodnicy rywalizowali na dwóch dystansach – HOBBY 
(26 km) oraz PRO (60 km). Bardzo dobrze zaprezentowały się 
jastrzębskie ekipy, bowiem MTB Pressing Team oraz Tomazi 
Bike Team na obu trasach miały wielu swoich przedstawicie-
li, którzy w poszczególnych kategoriach zajmowali wysokie 

miejsca. Najlepszym jastrzębianinem na trasie PRO okazał się 
Przemysław Bonusiak z Pressingu, natomiast na krótszej trasie, 
Krzysztof Dawidowicz (na podium stanął też reprezentujący 
jastrzębski team Tomazi Bike, Adrian Boruta). W ramach im-
prezy rywalizowali także najmłodsi, dla których przygotowano 
trasy zarówno na stadionie miejskim, jak i w leśnych terenach 
nieopodal skateparku.
Zwycięzcą na trasie HOBBY zostali: wśród panów Tomasz Pier-
wocha, a wśród pań Małgorzata Kustra-Kapol z jastrzębskiego 
teamu Tomazi Bike. Na trasie PRO najlepsza okazała się Zuzan-
na Krzystała, a rywalizację panów zdominował Dariusz Batek, 
wielokrotny medalista mistrzostw Polski.

JASTRZĘBSKIE 
ŚWIĘTO 

KOLARSTWA 
GÓRSKIEGO

Niemal 700 pasjonatów 
kolarstwa górskiego zjawi-
ło się 30 lipca na stadionie 
miejskim, by rywalizować 
w ramach zawodów Bike 
Atelier MTB Maraton. Dla 
Jastrzębia-Zdroju był to 

debiut w tym cyklu.

WYJECHALI NA LÓD

Tekst: Maciej Gucik
Fotografia: Piotr Kędzierski
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