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PREZYDENT MIASTA
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Drodzy mieszkańcy,

od 1 września br. w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje bezpłatna 
komunikacja dla dzieci, młodzieży i studentów. Pracowaliśmy 
nad tym dość długo. Był to proces mozolny, ale ostatecznie 
zwieńczony sukcesem. To dopiero pierwszy etap wdrażania 
darmowej komunikacji miejskiej w naszym mieście. Będzie-
my dalej pracować nad tym, by jastrzębianie mogli na terenie 
miasta korzystać z bezpłatnych przejazdów.  Ten program jest 
dokładnie przemyślany. Wpisuje się w działania prospołeczne, 
proekologiczne i ekonomiczne. Miasto stać na to, by dopłacić 
do komunikacji dla dzieci i młodzieży. To realna pomoc ja-
strzębskim rodzinom. Pomoc, którą jako władze miasta, jeste-
śmy Wam winni. 

3 września 1980 roku na stałe wpisał się w historię naszego 
miasta. To był pierwszy taki moment, kiedy różne warstwy spo-
łeczne zjednoczyły się pod sztandarami organizacji przeciwko 
systemowi socjalistycznemu. Strajki sprawiły, że mieszkańcy 
naszego regionu stali się jednością i poczuli prawdziwy smak 
wolności. To ważna data w historii naszego miasta. Trzeba o niej 
pamiętać, bo jak mówił historyk Arthur M. Schlesinger Jr „hi-
storia jest najlepszym antidotum na złudzenia o wszechwładzy 
i wszechwiedzy.”
Także we wrześniu wdrażamy program Jastrzębska Karta 
Przedsiębiorcy. Jego celem jest efektywne umacnianie postaw 
przedsiębiorczości wśród jastrzębian. Liczę, że przyjmą Pań-
stwo z zainteresowaniem propozycję udziału w naszym przed-
sięwzięciu na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Propo-
nowany system ulg i preferencji dla nowych przedsiębiorców, 
z pewnością wpłynie na ożywienie sektora małych i średnich 

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

przedsiębiorców. A także na tworzenie przyjaznego klimatu in-
westycyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.
Stoimy u progu nowego roku szkolnego 2017/2018. Wniesie on 
wiele nowego nie tylko w życie nauczycieli, ale przede wszyst-
kim uczniów i ich rodziców. Zapewniam, że jesteśmy bardzo 
dobrze przygotowani do nowego roku szkolnego, choć za nami 
wiele miesięcy ciężkiej pracy. Zrobiliśmy wszystko co w naszej 
mocy, żeby ta reforma przebiegła w miarę sprawnie i spokojnie. 
Wprowadzenie zmian w naszej sieci szkół wymagała wsłuchi-
wania się w głosy mieszkańców, przy jednoczesnym uważnym 
monitorowaniu sytuacji społeczno-ekonomicznej. Cieszę się, że 
większość postulatów rodziców została spełniona pomimo tego, 
że władze centralne nie zapewniły wystarczających środków fi-
nansowych. 

Nauczycielom, dyrektorem oraz pracownikom szkół życzę sa-
tysfakcji z wypełniania zadań edukacyjnych kształtujących 
umysły i serca młodych ludzi, wielu sukcesów zawodowych, 
owocnej współpracy oraz dobrej atmosfery w przyjaznej i bez-
piecznej szkole. A najmłodszym jastrzębianom dobrych ocen, 
wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz wspaniałych szkolnych 
przyjaźni. I życzę Wam bezpiecznej jazdy darmową komunika-
cją miejską.



Harmonogram pracy Rady Miasta

Komisja Rewizyjna – 18.09, godz. 11.00, sala nr 130A, 
tematy: Zakończenie kontroli przygotowania procedury 
sprzedaży działki w obrębie ul. Podhalańskiej. Zakończenie 
kontroli podziału środków finansowych w Urzędzie Miasta 
przeznaczonych na wynagrodzenia i premie pracowników 
za rok 2015 i I półrocze 2016.

Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia – 19.09,  
godz. 14.30, sala nr 110A, tematy: Spółki i związki z udzia-
łem miasta. Zagospodarowanie terenów po KWK „Jas-Mos”.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Tery-
torialnego – 19.09, godz. 12.00, sala nr 130A, temat: Funk-
cjonowanie Gazety „Jastrząb”.

Komisja Edukacji i Polityki Społecznej – 13.09,  
godz. 14.00, sala nr 130A, temat: Posiedzenie wyjazdowe 
do sołectwa Bzie: Dostosowanie budynku Publicznego 
Przedszkola nr 11 do aktualnych potrzeb przy ul. Klubowej 
2  oraz budynku filii Publicznego Przedszkola nr 11 przy ul. 
Niepodległości. 20.09, godz. 14.00, sala nr 130A, temat: Re-
alizacja, plany i działania prozdrowotne – program „Zdrowy 
Senior+”.

Komisja Kultury i Sportu – 21.09, godz. 15.00, sala  
nr 130A, tematy: Spotkanie z klubami sportowymi piłki noż-
nej, siatkówki, hokeja, judo i tenisa stołowego. Zapoznanie 
się z działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej – posiedze-
nie wyjazdowe.

Podczas sesji, która odbyła się 22 sierp-
nia, prezydent miasta przedłożyła rad-
nym projekt uchwały budżetowej, w któ-
rej przeznaczone zostały środki na orga-
nizację darmowych przejazdów autobu-
sami dla dzieci, młodzieży i studentów. 
Część radnych miała wiele wątpliwości 

związanych m.in. z wysokością rekom-
pensaty dla Międzygminnego Związku 
Komunikacyjnego z tytułu utraconych 
dochodów z biletów. Centrum Badań 
i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Śląskie-
go w Katowicach oszacowało, że organi-
zacja darmowej komunikacji w tym roku 

pochłonie 432 tys. zł z miejskiej kasy, 
a w przyszłym 1,3 mln zł. Należy podkre-
ślić, że dopłata ta nie będzie uzależniona 
od ilości osób korzystających z przejaz-
dów autobusami, bo tych z pewnością 
będzie teraz więcej, a obliczona została 
na podstawie biletów wydanych młodym 

OBRADY WOKÓŁ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Kwestie dotyczące komunikacji miejskiej zdominowały sierpniowe, nadzwyczajne posiedzenia Rady Miasta. Podczas pierwszego  
z nich dyskutowano o sytuacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., natomiast w czasie kolejnej sesji radni zdecydowali 

o przeznaczeniu pieniędzy na organizację darmowych przejazdów autobusami dla dzieci,  
młodzieży i studentów.

Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: Piotr Kędzierski



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

7 września, Iwona Rosińska, 
z-ca przewodniczącego Ko-
misji Edukacji i Polityki Spo-
łecznej
14 września, Elżbieta Siwiec, 
przewodnicząca Komisji ds. 
Skarg, Wniosków i Petycji
21 września, Tadeusz Sławik, 
przewodniczący Komisji Po-
lityki Gospodarczej i Bezro-
bocia
5 października, Urszula Sobik.

Dyżury prezydium
Urząd Miasta, pokój nr 127A, 
godz. od 15.30 do 17.00

7 września, Andrzej Matusiak, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta
14 września, Ryszard Piecho-
czek, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta
21 września, Damian Gałusz-
ka, wiceprzewodniczący Rady 
Miasta
5 października, Łukasz Kasza, 
przewodniczący Rady Miasta

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji – 21.09,  
godz. 14.30, sala nr 110A, tematy: Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – 25.09, 
godz. 11.00, sala nr 130A, tematy: Posiedzenie wyjazdowe 
OWN. Polityka mieszkaniowa w mieście – JTBS Daszek, MZN. 
Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

Komisja Skarbu – 26.09, godz. 14.30, sala nr 130A, temat: 
Sprawozdanie z działalności fundacji oraz spółek z udziałem 
miasta za rok 2016.

Sesja Rady Miasta 28.09, godz. 13.00, sala nr 129A, te-
mat: Spółki z udziałem miasta.

OBRADY WOKÓŁ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Kwestie dotyczące komunikacji miejskiej zdominowały sierpniowe, nadzwyczajne posiedzenia Rady Miasta. Podczas pierwszego  
z nich dyskutowano o sytuacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., natomiast w czasie kolejnej sesji radni zdecydowali 

o przeznaczeniu pieniędzy na organizację darmowych przejazdów autobusami dla dzieci,  
młodzieży i studentów.

Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: Piotr Kędzierski

ludziom w roku 2016. Ostatecznie, po 
długiej i burzliwej dyskusji, stosowne 
uchwały zyskały poparcie większości 
radnych. Tym samym, dzieci i młodzież 
mogą korzystać z komunikacji za zero 
złotych. Rada Miasta przegłosowała też 
uchwałę dotyczącą zasad wynajmowa-
nia lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy oraz pakiet 
uchwał gruntowych.

Natomiast uchwałę w sprawie kie-
runków rozwoju transportu zbiorowego  
w mieście Jastrzębie-Zdrój podjęli radni 
podczas sesji, która odbyła się 14 sierp-
nia. Obrady zostały zwołane na wniosek 
przedstawicieli klubów radnych Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Wspólnoty Sa-
morządowej. Zdaniem wnioskodaw-
ców, możliwe jest dostosowanie Przed-
siębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp.  
z o.o. do nowych warunków poprzez jego 
dokapitalizowanie i objęcie udziałów  
w podwyższonym kapitale zakładowym 
spółki przez miasto. Jak zaznaczają 
władze miasta, od dawna poszukiwane 
są rozwiązania i analizowane możliwe 
warianty wsparcia przedsiębiorstwa, 
jednak ze względu na skomplikowaną 
materię prawną i ilość właścicieli są to 
bardzo trudne prace.

Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: Marek Basiura

MIASTA NAWIĄZAŁY WSPÓŁPRACĘ

Jastrzębie-Zdrój i Borszczów potwierdzi-
ły chęć wymiany doświadczeń pomiędzy 
instytucjami i organizacjami, a także 
w  dziedzinie samorządności, oświaty, 
kultury i sztuki oraz sportu i turystyki.

Borszczów to miasto na Ukrainie, w ob-
wodzie tarnopolskim. Od wielu już lat 
współpracują ze sobą strażacy z Komen-
dy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

w Jastrzębiu-Zdroju i jednostek w Borsz-
czowie. Strażacy z Ukrainy uczestniczyli 
w naszym kraju m.in. w kursach z zakre-
su stabilizacji konstrukcji budowlanych, 
lokalizacji poszkodowanych z użyciem 
psów ratowniczych i specjalistycznego 
sprzętu, a także ratownictwa wysoko-
ściowego przy użyciu technik alpinistycz-
nych.

Prezydent Jastrzębia-Zdroju Anna Hetman i głowa miasta 
Borszczów Iwan Kobylianski 28 sierpnia podpisali akt po-
twierdzający nawiązanie współpracy. Wcześniej stosowne 

uchwały podjęli radni obu miast.



DZIECI, MŁODZIEŻ I STUDENCI 

Dzieci, młodzież i studenci zameldowani w Jastrzębiu-Zdroju, mogą jeździć autobusami za 
darmo. To pierwszy krok w realizacji całkowicie bezpłatnej komunikacji na terenie miasta.

- Cieszę się, że młodzi jastrzębianie mogą 
korzystać z bezpłatnej komunikacji miej-
skiej. To dopiero pierwszy etap realizacji 
moich zamierzeń. Propozycja wdrożenia 
komunikacji za 0 złotych dla wszystkich 
mieszkańców jest wciąż aktualna. Pra-
cujemy nad tym. Dziękuję radnym, któ-
rzy poparli moją propozycję. To najlep-
sze rozwiązanie dla jastrzębskich rodzin.  
I też konkretne wsparcie, które przełoży się 
na atrakcyjność i rozwój miasta. 

Anna Hetman, prezydent miasta

Do bezpłatnych przejazdów upoważnia posiadanie "Karty Jastrzębiani-
na", czyli e-biletu z taryfą 0 zł. Jest ona wydawana dzieciom do 7. roku 
życia, uczniom i studentom na podstawie ważnej legitymacji szkolnej 

lub studenckiej. W przypadku dzieci młodszych wystarczy oświadczenie 
rodziców, którzy potwierdzą, że maluch mieszka w Jastrzębiu-Zdroju. 

Ważność Karty będzie przedłużana co roku po okazaniu ważnej legity-
macji. Uczniowie powinni to zrobić do końca września po rozpoczęciu 

nauki w kolejnej klasie, natomiast studenci do końca października lub do 
końca marca wraz z rozpoczęciem nowego semestru.

Wnioski o wydanie e-biletu z taryfą 0 zł dla jastrzębian są już przyjmo-
wane w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie MZK przy ul. Przemysłowej 
1, w godz. od 7.30 do 16.30. Można je złożyć także za pośrednictwem 

tradycyjnej poczty lub wysyłając zeskanowany wniosek i zdjęcie na 
adres: bok@mzkjastrzebie.com wpisując w tytule "Wniosek o wydanie 
Karty - imię i nazwisko". We wniosku należy zaznaczyć miejsce odbio-
ru "Karty Jastrzębianina". Do wyboru są dwa warianty: Biuro Obsługi 

Klienta MZK lub Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju I piętro, pokój 103B. 
Bilet będzie wydany do 7 dni od złożenia wniosku. 

JEŻDŻĄ ZA DARMO

Kto może jechać za darmo?

Kiedy można złożyć wniosek?

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik
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DZIECI, MŁODZIEŻ I STUDENCI 

Pasażer korzystający z Karty upoważniającej do bezpłatnych przejaz-
dów zobowiązany jest zarejestrować swój przejazd zbliżając e-bilet do 

kasownika po wejściu do autobusu. Brak rejestracji traktowany jest 
jako jazda bez ważnego biletu. Mandat wynosi 120 zł. Jest on anulowa-
ny, gdy pasażer pojawi się w Biurze MZK do 7 dni od zdarzenia z ważną 

"Kartą Jastrzębianina". Wówczas pobierana jest jedynie opłata mani-
pulacyjna w wysokości 12 zł. Posiadacz e-biletu z taryfą 0 zł nie jest 

zwolniony z opłaty za posiadany bagaż. Tak więc, przewożąc rower czy 
większego psa należy kupić bilet bez ulgi. Mandat za brak biletu  

na bagaż wynosi 48 zł.

Bezpłatna komunikacja obowiązuje na wszystkich liniach MZK wyłącznie 
w granicach miasta. Jastrzębianin, chcąc korzystać z komunikacji poza 
granicami swojej miejscowości, powinien posiadać odrębny e-bilet lub 
kupić bilet u kierowcy. O tym, że pasażer zbliża się do przystanku gra-

nicznego kończącego bezpłatną komunikację przypominają komunikaty 
głosowe w autobusie.

Nr 
linii Przystanki Graniczne

101 Borynia Ławczok

102 Borynia Ławczok

103
tylko w sezonie od 01.04 do 
31.10 - Wodzisławska Boża 

Góra

104 Gogołowa  Wiejska Centrum

105 Osiny Ławczok

114 3 Maja Granice

118 Bzie Pomnik

120 Cisówka

122 Pielgrzymowice - Bzie II

127 Pniówek Las

128   Borynia Ławczok

130 Gajowa Jastrzębska  Kąty

131 Wodzisławska Boża Góra

132 Armii Krajowej - Ranoszka

E-3 Wodzisławska

Przystanki graniczne 
komunikacji miejskiej 

w obrębie miasta Jastrzębie-Zdrój

Linie kursujące tylko 
w granicach miasta 

Jastrzębie-Zdrój: 

103,  103A, 106, 

107, 108, 109, 

110, 111, 112, 

113, 115, 116, 

117, 119, 121, 

123,124, 125, 

126 i 129.

JEŻDŻĄ ZA DARMO

Tylko w granicach Jastrzębia

Mandaty bez zmian
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AKTUALNOŚCI

Jastrząb I wrzesień 2017

OWN ZMIENI OBLICZE

Długo oczekiwana przez mieszkańców rewitalizacja Ośrodka 
Wypoczynku Niedzielnego doczeka się realizacji. Miejsce to, 
przez lata zapomniane i zaniedbane, obecnie ma szansę odzy-
skać dawny blask. Wkrótce ruszą prace, a pierwszy etap robót 
obejmie przebudowę amfiteatru, budowę tężni i wodnego palcu 
zabaw oraz urządzenie terenu zieleni. Obecnie trwa procedura 
przetargowa, a po dopełnieniu formalności będzie można przy-

stąpić do prac w terenie. Po zakończeniu inwestycji, dawniej 
tętniący życiem ośrodek z pewnością znów zapełni się ludźmi. 
- Chcemy, żeby nowy OWN był atrakcyjnym terenem rekreacyj-
nym, gdzie każdy będzie mógł znaleźć miejsce do odpoczynku 
i zabawy na łonie natury – podsumowuje Anna Hetman, prezy-
dent miasta. Otwarcie inwestycji zakłada się latem 2018 r.

W całym mieście prowadzone są remonty dróg i chodników. 
Nową nawierzchnię zyskały ul. Różana i Poprzeczna, a na ul. 
Grottgera wykonano podbudowę oraz frez skropiony emulsją 
bitumiczną. Drogowców można też spotkać m.in. na ul. Pia-
stów, Maryjowec czy odnogach ul. Powstańców Śl. i Ludowej. 
W kilku miejscach naszego miasta wymieniana jest również 
nawierzchnia chodników. Takie roboty prowadzone są przy  
ul. 3 Maja, Nepomucena i 1 Maja.

TRWAJĄ REMONTY

Tekst: Katarzyna Wołczańska, wizualizacja: ARCHITEKT Studio Projektowe

ZAMIESZKAJ W "DASZKU"

Przy ul. Witczaka powstaną nowe mieszkania, które wybu-
duje JTBS „Daszek”. Inwestycja powinna ruszyć jeszcze w tym 
roku. Spółka zamierza wybudować budynek, który będzie obej-
mował ponad 20 mieszkań i lokal usługowy, garaż podziemny, 
drogę dojazdową, teren rekreacyjny i zieleń. Mieszkania będą 
miały powierzchnię od 50 do 98 m², od dwóch do czterech izb 
mieszkalnych, w tym dziewięć mieszkań dwupoziomowych. 
Wszystkie projektowane są z balkonami lub tarasami i przyna-
leżnymi komórkami lokatorskimi.

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski Tekst: Katarzyna Wołczańska, grafika: TBS "Daszek"
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POROZUMIENIE ZMIENIŁO BIEG HISTORII

3 września świętowano 37. rocznicę pod-
pisania Porozumienia Jastrzębskiego. Na 
mapie szczególnych miejsc, w których  
w 1980 roku rozległ się protest i wstrzą-
snął niesprawiedliwymi strukturami 
systemu, nie zabrakło Śląska, nie zabra-
kło górników z Jastrzębia-Zdroju. Po-
rozumienie Jastrzębskie gwarantowało 
realizację postulatów porozumień szcze-
cińskich i  gdańskich oraz wprowadzało 
wolne soboty i likwidowało czterobryga-
dowy system pracy. Przejście do historii 
wymagało jednak wiele trudu 
i poświęcenia od głównych 
uczestników tych wydarzeń. - 
Trzeba było ogromnej odwagi, 
aby stanąć w  tamtym czasie,  
w tamtej rzeczywistości i ode-
zwać się mocnym głosem broniąc godno-
ści, troszcząc się o dobre warunki pracy lu-
dzi, ale także o to, aby kraj, w którym zde-
cydowana większość ludzi jest ochrzczona, 
miał tą rzeczywistość na uwadze, dawał 
możliwość otwartego wyznawania wiary 
– podkreślił w homilii Adam Wodarczyk, 
biskup pomocniczy archidiecezji kato-
wickiej. Tradycyjnie msza św. odprawio-
na została w historycznym i od zawsze 
związanym z walczącą Solidarnością 
kościele „na górce”. Dalsza część uroczy-
stości odbyła się na placu przed kopalnią 

„Zofiówka”, dawniej „Manifest Lipcowy”.
W liście skierowanym do uczestników 
uroczystości rocznicowych Prezydent RP 
Andrzej Duda napisał, że polski sierpień, 
powołanie wolnych związków zawodo-
wych, dokonania 10-milionowego ruchu 
Solidarności to wydarzenia - symbol, nie 
tylko naszej, a także powszechnej histo-
rii. Dały one początek wielkim zmianom, 
przyniosły koniec komunizmu i ukształ-
towały nowe oblicze Polski, i Europy. - 
Z  ogromną dumą przywołujemy to dzie-

jowe zwycięstwo wpisane w wolnościową, 
niepodległościową tradycję naszego na-
rodu. Jednym z głównych współtwórców 
tego zwycięstwa jest Śląsk. Wielki strajk 
w  kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzę-
biu, do którego szybko dołączyły załogi 
kolejnych przedsiębiorstw w tym regionie, 
był nie tylko znaczącym solidarnościo-
wym gestem wobec protestu na Wybrzeżu, 
ale także sygnałem dla komunistycznych 
władz, że ich przegrana jest nieuchronna. 
Swoimi postulatami Śląsk wywalczył wiele 
cennych zdobyczy dla wszystkich Polaków. 

Porozumienie Jastrzębskie to jeden z ka-
mieni milowych na drodze historycznych 
przemian – napisał Prezydent RP.
Grzegorz Stawski, jeden z sygnatariuszy 
Porozumienia Jastrzębskiego, przypo-
mniał słowa Zbigniewa Brzezińskiego, 
który powiedział, że Solidarność zwy-
ciężyła, bo była czymś dużo bardziej 
znaczącym niż ruchem politycznym, niż 
związkiem zawodowym, niż nawet chę-
cią odzyskania niepodległości. Była nie 
tylko ruchem, ale duchem, potężną siłą 

moralną, opartą na wartościach hu-
manistycznych, religijnych i demo-
kratycznych.
- Ojczyzna musi kosztować i najlepiej 
rozumieli to robotnicy w 1980 roku i ci 
wszyscy, którzy powiedzieli dość, któ-

rzy rozpoczęli drogę ku wolności, aby na-
sza ukochana Ojczyzna była krajem wol-
nym, ale także sprawiedliwym społecznie. 
Bo wszystkie postulaty sierpnia 1980 roku 
miały przede wszystkim wymiar społeczny 
– zaznaczył Piotr Duda, przewodniczący 
NSZZ Solidarność.
Na placu przed kopalnią „Zofiówka” 
przywitano także przedstawicieli sztafe-
ty biegowej szlakiem Porozumienia Ja-
strzębskiego, a pod pomnikiem zebrani 
złożyli wieńce i kwiaty.

Odwaga górników walczących z poprzednim systemem politycznym sprawiła, że nazwa na-
szego miasta wpisała się na trwałe w historię polskiej drogi do wolności, a kopalniane dźwigi 
„Zofiówki” – „Manifestu Lipcowego”, obok masztów stoczni gdańskiej, stały się niezmiennymi 

symbolami Solidarności.

Porozumienie Jastrzębskie to jeden  
z kamieni milowych na drodze  

historycznych przemian

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski
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KIEROWCO, ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Jak pokazują dane statystyczne z ostatnich kilku lat, zdecydowana większość wypadków 
z udziałem pieszych, w których zawinił kierowca, miała miejsce w obszarze zabudowanym. 
Niepokojący jest fakt, że do wielu z tych potrąceń doszło w miejscach, gdzie pieszy powi-

nien czuć się bezpiecznie, czyli na tzw. „zebrach”. Tematem zajęła się Komisja Bezpieczeń-
stwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego Rady Miasta.

Tekst: Komenda Miejska Policji

- Kierowcy zbliżając się do przejść win-
ni ograniczyć prędkość jazdy i zachować 
szczególną ostrożność. Natomiast piesi, 
pomimo tego, że przechodzą w miejscu do 
tego wyznaczonym, winni obserwować to 
co dzieje się na jezdni – zaznacza mł. asp. 
Bogusława Dudek, rzecznik prasowy Ko-
mendy Miejskiej Policji.
W naszym mieście, w obrębie placó-
wek oświatowych można spotkać się  
z przejściem dla pieszych wymalowanym 
na czerwono. - Wykorzystując kontrasto-
wość pomiędzy kolorami białym i czerwo-
nym, uwydatniamy znaczenie i stopień nie-
bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Wielu 
kierowców jeździ na pamięć, a kontrasto-
we kolory oznakowania poziomego lepiej 

pobudzają zmysły kierujących – dodaje 
pani rzecznik. Tak oznakowane przejścia 
mają być lepiej widoczne przez kierow-
ców, a piesi mają czuć się bezpieczniej. 
Celem takiego działania jest zwrócenie 
szczególnej uwagi kierujących pojazdami 
na charakter tego przejścia, które głów-
nie służy dzieciom idącym do szkoły, czy 
przedszkola. Podstawowa zasada mówi, 
że pieszy, który na oznakowanym przej-
ściu dla pieszych rozpoczął przechodze-
nie przez drogę, ma pierwszeństwo przed 
uczestnikami ruchu poruszającymi się po 
tej drodze, o ile przejście to nie jest kiero-
wane przez upoważnioną do tego osobę 
lub sygnalizację świetlną.

W miejscach szczególnie niebezpiecz-

nych dopuszcza się dodatkowo ozna-
czenie przejazdu dla rowerzystów przez 
zastosowanie czerwonego koloru na-
wierzchni przejazdu. W naszym mieście 
istniejące przejścia dla pieszych z przejaz-
dami rowerowymi zostały wymalowane 
czerwonymi pasami, aby zwrócić jeszcze 
większą uwagę rowerzystów oraz innych 
użytkowników dróg na charakter dane-
go przejścia. - Jednocześnie należy zwró-
cić uwagę, iż rowerzysta może korzystać  
z przejścia dla pieszych, pod warunkiem, 
że zejdzie z roweru i przeprowadzi ten ro-
wer. Wówczas stanie się pieszym użytkow-
nikiem drogi – podsumowuje Bogusława 
Dudek.

Tekst i fotografia: Katarzyna Wołczańska

Na ulicach naszego miasta 
pojawiły się kolejne tablice 
elektroniczne do pomiaru 
prędkości. Ustawione one 
zostały przy ul. Gagarina i 

Połomskiej.

Radar wykonuje pomiar prędkości, która 
pokazuje się na tablicy. Jeśli kierowca nie 
przekracza dozwolonej prędkości, wy-
świetla się uśmiech, natomiast jeśli jedzie 
za szybko pojawia się skwaszona mina.
- Komunikaty można modyfikować. Ta-
blice mają poprawić bezpieczeństwo na 

drogach, a zatem ich rola jest wyłącznie 
prewencyjna. Są one odpowiedzią na 
wnioski, które wpływały od samych miesz-
kańców. Wgrany program pozwala na 
ściąganie statystyk, które służą strażnikom 
i policjantom – wyjaśnia Grzegorz Osób-
ka, komendant Straży Miejskiej.

Koszt zakupu dwóch tablic wyniósł 
22  tys. zł. Przypomnijmy, że takie tabli-
ce stoją też przy ul.: Cieszyńskiej, Kuso-
cińskiego, Mazowieckiej, Pszczyńskiej, 
Świerczewskiego, Libowiec i al. J. Piłsud-
skiego.

KOLEJNE 
TABLICE
 MIERZĄ

 PRĘDKOŚĆ



Straże Miejskie w Jastrzębiu-Zdroju i 
Karwinie zacieśniają współpracę. Pomóc 
w  tym ma stała, stabilna i pozbawiona 
ograniczeń technicznych łączność po-
między jednostkami po obu stronach 
granicy. „Łączność ponad granicami 
- zintensyfikowanie komunikacyjnego 
potencjału SM Jastrzębie-Zdrój z MP 
Karwina” to projekt, na realizację które-
go przyznane zostało dofinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w wysokości 33 321,02 euro. 
Koszt całkowity projektu to 39 201,20 
euro, a dodatkowo działania Jastrzębia-
-Zdroju wsparte zostały kwotą 1176,46 
euro z budżetu państwa. 
Zintensyfikowaniu współpracy transgra-
nicznej straży miejskich w Jastrzębiu-

-Zdroju i Karwinie pomóc ma stała, sta-
bilna i pozbawiona ograniczeń technicz-
nych łączność pomiędzy jednostkami po 
obu stronach granicy.
- Dzięki realizacji zaplanowanych działań 
nastąpi zmiana pasma dystrybucji sygna-
łu z analogowego na cyfrowy oraz wymia-
na techniczna radiostacji nasobnych, sa-
mochodowych i bazowych. Kompatybilny 
system łączności obu jednostek niewątpli-
wie przyczyni się do usprawnienia pracy, 
w szczególności w sytuacjach kryzysowych. 
Proponowane rozwiązania, dzięki wyko-
rzystaniu systemu lokalizacji GPS, umoż-
liwią również koordynację i nadzór nad 
patrolami - wyjaśnia Grzegorz Osóbka, 
komendant Straży Miejskiej.
To drugi projekt realizowany przez straże 

miejskie z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. 
Oprócz doposażania jednostek w nie-
zbędny sprzęt do prowadzenia bieżących 
działań – również w ujęciu transgranicz-
nym – w projekcie zaplanowano aktyw-
ności profilaktyczne, kierowane przede 
wszystkim do młodzieży, mające na celu 
zapobieganie eksperymentowaniu z sub-
stancjami psychoaktywnymi. Ważnym, 
z punktu widzenia przygranicznego po-
łożenia miast oraz transgranicznej tury-
styki cieszącej się coraz większym zain-
teresowaniem naszych mieszkańców jest 
także fakt, iż pomiędzy jednostkami stra-
ży miejskiej zostanie wypracowane i pod-
pisane porozumienie o współpracy w za-
kresie wspólnych działań prewencyjnych.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Pro-
gramu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Tekst: Marzena Kuta

BEZ WAHANIA POSPIESZYLI Z POMOCĄ

Wracając z wakacji zauważy-
li pożar, a kiedy usłyszeli, że 
w  środku mogą znajdować 
się ludzie, natychmiast przy-
stąpili do działania. Piotr Bra-
cha i Adam Piwoński, straża-
cy OSP Moszczenica, zostali 
okrzyknięci bohaterami. Od-
wagi i postawy godnej naśla-
dowania pogratulowała dru-
hom m.in. prezydent miasta 
Anna Hetman.

Do zdarzenia doszło w małopolskich Kę-
tach. Przejeżdżająca przez miejscowość 
grupa przyjaciół z Jastrzębia-Zdroju za-
uważyła pożar budynku mieszkalnego. 
Piotr Bracha i Adam Piwoński bez umun-
durowania i sprzętu wbiegli do płonącego 
domu, by ratować czyjeś życie. Na szczę-
ście w mieszkaniu nie odnaleźli ludzi, 
udało im się jednak uratować zwierzęta 
domowe. Te zostały przekazane przeby-
wającym na zewnątrz funkcjonariuszom 
policji.
Świetnie przeprowadzoną akcję ratowni-

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Izabela Grela

ŁĄCZNOŚĆ PONAD GRANICAMI

czą, odwagę i wysoki poziom wyszko-
lenia strażaków ochotników, docenili 
nie tylko przedstawiciele służb mun-
durowych w Kętach, ale również mł. 
bryg. Wojciech Piechaczek, Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Jastrzębiu-Zdroju. Jak poinformowa-
ła policja w Kętach, na pochwałę zasłu-

guje również postawa podróżujących 
z mężczyznami przyjaciół. Alarmowali 
oni służby, wzywali pomocy i zajęli się 
ewakuowanymi zwierzętami.
Adam Piwoński w OSP Moszczenica 
działa od ponad roku, natomiast Piotr 
Bracha od kilku lat. 
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SZKOŁY PRZYGOTOWANE 
NA NOWY ROK

Jastrząb: Za nami uroczyste apele, prze-
mówienia, spotkania z nauczycielami, 
a przede wszystkim z kolegami i kole-
żankami z klasy. Teraz czas na pracę 
i naukę. Czy jastrzębskie szkoły i kadra 
pedagogiczna są przygotowane do roku 
szkolnego 2017/2018 i nowe wyzwania, 
które się z nim wiążą?
Anna Hetman: Dyrektorzy 
wielu placówek mieli sporo 
pracy podczas wakacji, bo 
prowadzone były w nich 
remonty. W szkołach pod-
stawowych konieczne było 
stworzenie klasopracowni do fizyki, che-
mii czy biologii. Oczywiście nie oznacza 
to, że wszystkie pracownie są w pełni wy-
posażone. Chcę jednak zaznaczyć, że każ-
da szkoła podstawowa, w której pojawiły 
się siódme klasy, otrzymała pieniądze na 
ten cel. W związku z reformą nasze mia-
sto poniosło dodatkowe bezpośrednie 
koszty w wysokości 585 602,00 zł, z czego 
230 861,00 pozyskaliśmy z rezerwy sub-
wencji, a 354 741,00 to środki własne.
J: Reforma edukacji stała się faktem. 

Największe obawy z nią związane bu-
dziły zwolnienia nauczycieli.
AH: W Jastrzębiu-Zdroju żaden z na-
uczycieli nie został zwolniony. Były przy-
padki, że ktoś miał umowę na czas okre-
ślony, która się skończyła i nie została 
przedłużona. Wielu nauczycieli uzupeł-

nia etaty w innych szkołach. Na początku 
roku szkolnego 2016/2017 mieliśmy 1425 
etatów, a obecnie jest ich 1459.  Zauwa-
żalna jest jednak większa liczba nauczy-
cieli przechodzących na świadczenia 
emerytalne i kompensacyjne, wzrosła 
także liczba udzielanych urlopów dla po-
ratowania zdrowia.
J: Największą zmianą w nowym roku 
szkolnym jest likwidacja gimnazjów. Ile 
i jakie szkoły zostały zamknięte?
Zgodnie z przepisami, gimnazja uległy 

przekształceniom i włączeniom do szkół 
podstawowych. Gimnazjum nr 8 zostało 
przekształcone w SP13, a gimnazjum nr 
1 w SP2 Mistrzostwa Sportowego. Trzy 
gimnazja, wchodzące w skład Zespołu 
Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu 
Szkół Handlowych, pozostały w dotych-

czasowych strukturach. 
Szkoły podstawowe, które 
do tej pory były sześcio-
letnie, teraz mają o jedną 
klasę więcej, a w następ-
nym roku o dwie. Natural-
nie spowoduje to wzrost 

liczby uczniów, natomiast w naszych 
szkołach i przedszkolach jest miejsce dla 
wszystkich chętnych.
J: Czy pojawiły się problemy z podręcz-
nikami?
AH: Dyrektorzy nie zgłaszali problemów. 
Te, o których wiemy, są związane z nie-
uczciwymi wydawnictwami i dostawca-
mi. System zamawiania podręczników 
działa sprawnie, choć zawsze jest duża 
presja, żeby na początek roku szkolnego 
wszystko było dopięte na ostatni guzik.

Samorząd dopasował sieć szkół do nowego ustroju, dyrek-
torzy przygotowali plany pracy, a rodzice zostali poinfor-
mowani, gdzie ich dzieci będą się uczyć. Rozpoczął się rok 
szkolny 2017/2018. 

Rozmowa z Anną Hetman, prezydentem miasta  
Jastrzębie-Zdrój

Rozmawiała: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Katarzyna Kaczmarczyk

Żaden nauczyciel nie został zwolniony.
Szkoły podstawowe otrzymały pieniądze  

na stworzenie klasopracowni



I chociaż zakres działań Młodzieżowej 
Rady Miasta wyznacza statut zatwierdzo-
ny przez Radę Miasta, to konkretne po-
mysły na działania rodziły się na bieżą-
co - czasem powstawały wśród radnych, 
czasem przychodziły z zewnątrz. MRM 
współpracowała przez ten czas z wieloma 
środowiskami: instytucjami i spółkami 
miejskimi, placówkami edukacyjnymi, 
organizacjami pozarządowymi, prywat-
nymi przedsiębiorstwami, jastrzębskimi 
urzędnikami, młodzieżowymi radami 
innych miast, a przede wszystkim z ja-
strzębską młodzieżą. To dzięki współpra-
cy z tak wieloma podmiotami udało się 
tyle zrobić.
- Niektóre działania w mieście wspierali-
śmy, np. przeprowadzając ankietę dla MO-
SiRu na temat doboru zespołów na Pokła-
dy Brzmienia, niektóre współtworzyliśmy 
jak chociażby Dzień dla Młodych podczas 

Dni Miasta 2016 z MOSiR-em, niektórych 
byliśmy autorami i  wykonawcami, jak 
w przypadku konkursów - fotograficznego 
„Jastrzębie w  oku wiosny” i muzycznego 
„Bitwa Kapel i Wokalistów”, a także Dnia 
dla Młodych podczas Dni Miasta 2017 czy 
bitew wodnych - wspominają młodzieżo-
wi radni.
W czasie tej kadencji radni rozwinęli 
też zapoczątkowaną podczas poprzed-
niej kadencji współpracę z Młodzieżową 
Radą Karwiny. To właśnie we współpracy 
z urzędami z Jastrzębia-Zdroju i Karwiny 
oraz karwińską MRK młodzi radni zre-
alizowali pierwszy transgraniczny pro-
jekt, którego efektem jest gra miejska na 
urządzenia mobilne.
- Takie miasta jak Karwina czy Hawie-
rzów i ich młodzieżowe rady są tak samo 
naturalnym dla nas partnerem, jak Ryb-
nik czy Żory, a dzięki działaniom MRM 

i MRK granica ożywa, przestaje być tylko 
„ogrodzeniem” - mówi Rafał Beń, prze-
wodniczący MRM w latach 2010-2012.
Zbliżający się koniec kadencji skłania 
młodzieżowych radnych do refleksji, ale 
też do wyznaczania sobie nowych celów.
- W czasie mojej kadencji w MRM mia-
łem okazję nabyć wiele nowych umie-
jętności oraz doświadczenia w zakresie 
administracji miejskiej, organizowania 
przedsięwzięć. Było to dla mnie wielkim 
przeżyciem, z którego będę czerpał pozy-
tywne wspomnienia - zapewnia Damian 
Szmulik, radny MRM, uczeń ZS nr 2.
Już wkrótce w jastrzębskich szkołach od-
będą się wybory radnych do MRM ko-
lejnej kadencji. Więcej informacji na ten 
temat znajdziecie na profilu "Młodzieżo-
wa Rada Miasta w Jastrzębiu-Zdroju" na 
Facebooku.

MŁODZI NA FINISZU
Dobiega końca XII kadencja 
Młodzieżowej Rady Miasta. 
Niemal dwa lata temu 23 
młode osoby zdecydowały 
się złożyć ślubowanie na 
Młodzieżowego Radnego.
- Wszyscy zaczynaliśmy 
z niepewnością, bez sprecy-
zowanego wyobrażenia co 
nas czeka. Często padały 
pytania "ale o co tutaj cho-
dzi?" czy "co będziemy ro-
bić" – wspomina Karolina 
Kuczyńska, przewodniczą-
ca MRM.

Tekst: Paweł Świderski, fotografie: facebook.com/mrmjastrzebie/

13

AKTUALNOŚCI

www.jastrzebie.pl



14

AKTUALNOŚCI

Jastrząb I wrzesień 2017

Celem konkursu TERAZ JAstrzębie DECYDUJE jest wyłonie-
nie najciekawszego pomysłu na zagospodarowanie przestrzeni 
ogólnomiejskiej. Warunki były dwa: inwestycja powinna po-
wstać na terenie należącym do miasta a jej realizacja nie może 
przekroczyć sumy 300 tysięcy zł. 
Do jastrzębskiego magistratu wpłynęło aż 21 propozycji. Ko-
misja konkursowa wszystkie zweryfikowała. Kryteria spełniło 
9  pomysłów. Wnioskowano między innymi o rozbudowanie 
ścieżek rowerowych, budowę toru dla rolkarzy, placu street 
workoutu, zagospodarowanie Jaru Południowego, czy też zain-
stalowanie mebli miejskich bądź iluminacji świetlnych wzdłuż 
alei Piłsudskiego i Alei Jana Pawła II. – Miło jestem zaskoczona 
tak dużym zainteresowaniem konkursem. Zachęcam do głosowa-
nia. Pomysł najwyżej oceniony przez mieszkańców zostanie zre-
alizowany – mówi prezydent Anna Hetman.
O tym, który pomysł zwycięży zdecydują mieszkańcy, głosując 
na platformie konsultacyjnej na stronie www.konsultacje.ja-
strzebie.pl. Można też wyciąć poniższy kupon i wrzucić go do 
urny w holu Urzędu Miasta. Głosowanie potrwa do 15 wrze-
śnia. Szczegółowe informacje można uzyskać również dzwo-
niąc pod numer telefonu 32 4785240.

9 POMYSŁÓW  
ZA 300 TYSIĘCY. 

KTÓRY ZWYCIĘŻY?

WYBIERZ INWESTYCJĘ
RoZBudoWa śCIEżEk RoWERoWYCh

INSTalaCJa NoWoCZESNYCh mEBlI mIEJSkICh  
W CENTRum mIaSTa

BudoWa ToRu dla RolkaRZY Na alEJaCh pRZY 
ul. pomoRSkIEJ I kaSZuBSkIEJ

BudoWa STREET WoRkouT paRk oRaZ paRkouR 
paRk W ZESpolE SZkół NR 2

paRk dla dZIECI W JaRZE połudNIoWYm

INSTalaCJa SamooBSługoWYCh STaCJI  
do NapRaW RoWERóW

muRalE Na mIEJSkICh BudYNkaCh

dolINa mIkołaJa – IlumINaCJE W paRku 
ZdRoJoWYm

INSTalaCJa NoWoCZESNEgo, koloRoWEgo 
dośWIETlENIa alEI pIłSudSkIEgo I alEI JaNa 
paWła II

Tekst: Izabela Grela
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Nie truj siebie i środowiska

Od 1 września w województwie śląskim obowiązuje 
zakaz palenia:

węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wy-
korzystaniem tego węgla,

mułami i flotokoncentratami węglowymi oraz mieszankami pro-
dukowanymi z ich wykorzystaniem,

paliwami, w których udział masowy węgla kamiennego o uziar-
nieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,

biomasą stałą, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 
20%.

Każdy zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub być wy-
posażony w elektrofiltr (urządzenie redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej dot. ekoprojektu dla 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń). Kominki zainstalowane przed 1 września 2017 roku, niespełniające tych wymagań, mogą 
być eksploatowane wyłącznie do końca 2022 roku. Potem będzie należało je wymienić lub wyposażyć w odpowiedni elektrofiltr.

Ponieważ tylko do 31 sierpnia można było korzystać z takich paliw jak muł, flot węglowy czy mokre drewno, przy zakupie opału 
na najbliższy sezon grzewczy, należy wziąć pod uwagę wprowadzone uchwałą ograniczenia w stosunku do paliw.

Dla kotłów, których eksploatacja (pierwsze uruchomienie) roz-
poczęła się przed 1 września 2017 r. wyznaczone zostały nastę-

pujące okresy przejściowe:

do końca 2021 r. trzeba będzie wymienić kotły mające więcej niż 
10 lat (licząc od daty ich produkcji) lub nieposiadające tabliczki 
znamionowej,

do końca 2023 r. – kotły eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat 
od daty ich produkcji,

do końca 2025 r. – kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od 
daty ich produkcji,

do końca 2027 r. - kotły spełniające wymagania w zakresie emisji 
zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 wg normy PN-
-EN 303-5:2012.

Od 1 września w województwie śląskim obowiązuje między innymi zakaz spalania węgla brunatnego, mu-
łów i flotokoncentratów. Takie są konsekwencje tak zwanej śląskiej uchwały antysmogowej. Uchwała ta nie 
zakazuje spalania węgla lub drewna, wprowadza natomiast ograniczenia i zakazy, które mają spowodować 
stosowanie odpowiedniej jakości paliw stałych w odpowiednich urządzeniach. Ograniczenia i zakazy obej-
mują nie tylko sezon grzewczy, ale cały rok kalendarzowy.

CZYM NIE WOLNO PALIĆ?

KIEDY TRZEBA WYMIENIĆ KOCIOŁ?

Przy wymianie lub wykonywaniu nowych instalacji obowiązywać będzie nakaz stosowania tylko kotłów c.o. spełniających mi-
nimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 
303-5:2012.

X

X

X
X

!
!
!

!

WĘGIEL
BRUNATNY

Tekst: Mariusz Rogala, grafika: freepik.pl

INSTalaCJa SamooBSługoWYCh STaCJI  
do NapRaW RoWERóW

muRalE Na mIEJSkICh BudYNkaCh

dolINa mIkołaJa – IlumINaCJE W paRku 
ZdRoJoWYm

INSTalaCJa NoWoCZESNEgo, koloRoWEgo 
dośWIETlENIa alEI pIłSudSkIEgo I alEI JaNa 
paWła II



Nowe zasady dotyczące 
selektywnej zbiórki odpadów

Rodzaj zabudowy/ Rodzaj 
odbieranych odpadów 
komunalnych

Nieruchomości zamieszkałe

zabudowa 
jednorodzinna

zabudowa wielorodzinna 
– 

do 6 lokali mieszkalnych 
włącznie

zabudowa wielorodzinna – 
od 7 lokali mieszkalnych i więcej

zmieszane odpady 
komunalne

jeden raz na dwa 
tygodnie jeden raz w tygodniu trzy razy w tygodniu

odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji

jeden raz na dwa 
tygodnie jeden raz w tygodniu trzy razy w tygodniu

papier

jeden raz w miesiącu dwa razy w miesiącu

jeden raz w tygodniu

szkło jeden raz na dwa tygodnie

metale i tworzywa sztuczne dwa razy w tygodniu

zużyte opony, meble,
odpady wielkogabarytowe,
większych rozmiarów 
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny

dwa razy w roku 
na indywidualne 

zgłoszenie właściciela 
nieruchomości

jeden raz w tygodniu na 
indywidualne zgłoszenie 

właściciela nieruchomości
jeden raz w tygodniu

odpady zielone w postaci 
liści powstałe w okresie 
jesiennym

jeden raz w miesiącach: 
październik, listopad

jeden raz w miesiącach: 
październik, listopad na 
indywidualne zgłoszenie 

właściciela nieruchomości

-

odpady zielone w postaci 
naturalnych choinek -

dwa razy w miesiącu 
styczniu na indywidualne 

zgłoszenie właściciela 
nieruchomości

dwa razy w miesiącu styczniu

Od 1 grudnia 2017 roku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój będą obowiązywały nowe zasady w zakresie selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz.19). Nowym obo-
wiązkiem właściciela nieruchomości i użytkowników nieruchomości będzie wydzielanie ze strumienia odpadów ko-
munalnych dodatkowej frakcji – odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Ministerstwo Środowiska wskazuje, 
że w ramach tej frakcji takie odpady jak resztki warzyw i owoców, w tym obierki należy zbierać w pojemniku koloru 
brązowego z napisem „BIO”. Co do pozostałych frakcji obowiązują dotychczasowe zasady. Nowością jest jednak obo-
wiązek odpowiedniego opisania pojemnika lub worka, i tak:

odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się  
w pojemnikach /workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,

odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych 
napisem „Szkło”,

odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowanio-
we tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego 
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

Tekst: Wydział Gospodarki Komunalnej

Wszystko to, czego nie można wyselekcjonować, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wrzucamy do pojemnika 
na odpady zmieszane.

Co będzie odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?



Ponadto w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone przez gminę w:
1) pojemniki na zmieszane odpady komunalne i odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
2) pojemniki na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne w przypadku zabudowy wielorodzinnej od 7 lokali mieszkalnych i więcej,
3) pojemniki albo worki z tworzywa sztucznego na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz  worki z tworzywa sztucznego na odpady 

zielone w postaci liści w przypadku zabudowy wielorodzinnej do 6 lokali mieszkalnych włącznie,
4) worki z tworzywa sztucznego na papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz na odpady zielone w postaci liści w przypadku zabudowy 

jednorodzinnej.
Podstawa prawna:
- Uchwała nr XII.75.2017 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-

-Zdrój (DZ. URZ. WOJ. SLA z dn. 02.06.2017 poz. 3386)
- Uchwała nr XII.76.2017 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (DZ. URZ. WOJ. SLA. z dn. 02.06.2017 poz. 3387)
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19)

Rodzaj 
nieruchomości Nieruchomość niezamieszkała

Rodzaje 
pojemników 
(pojemniki 

powinny być 
oznaczone w 

sposób trwały 
adresem 

nieruchomości 
i typem 

nieruchomości 
np. „NIEZAM”.

Rodzaj 
zabudowy 
/ Rodzaj 
odbieranych 
odpadów 
komunalnych

nieruchomość, 
na której nie 
zamieszkują 
mieszkańcy 
a powstają 

odpady 
komunalne  

(w tym 
działalność 

gastronomiczna 
lub handlowa 

branży 
spożywczej)

pozostałe nieruchomości, 
na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają 
odpady komunalne

cmentarze tereny ogródków 
działkowych

domek letniskowy 
lub inna 

nieruchomość 
wykorzystywana 

na cele 
rekreacyjno-

wypoczynkowe

zmieszane 
odpady 
komunalne

nie rzadziej 
niż dwa razy 
w miesiącu, 

nie częściej niż 
cztery razy w 

miesiącu

nie rzadziej niż jeden raz w 
miesiącu, nie częściej niż 
cztery razy w miesiącu

nie rzadziej 
niż dwa razy 
w miesiącu, 
nie częściej 

niż cztery razy 
w miesiącu. 
Dodatkowo 
w tygodniu 

poprzedzającym 
dzień 

Wszystkich 
Świętych oraz 

w tygodniu 
następującym 

po święcie – nie 
rzadziej niż 
jeden raz w 

tygodniu, nie 
częściej niż trzy 
razy w tygodniu.

w okresie od 1 kwietnia 
do 31 października – nie 
rzadziej niż dwa razy w 

miesiącu, nie częściej niż 
cztery razy w miesiącu. 
W pozostałym okresie w 
przypadku powstawania 
odpadów komunalnych – 

jeden raz w miesiącu.

raz na dwa 
tygodnie w okresie 

powstawania 
odpadów

110/120 l,  240 l, 
1100 l, 5 m3,  
7 m3, 10 m3

odpady kuchenne 
ulegające 
biodegradacji

nie rzadziej niż 
jeden raz na 

dwa tygodnie, 
nie częściej 

niż jeden raz w 
tygodniu

nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie, nie częściej niż 

jeden raz w tygodniu
-

raz na dwa tygodnie w 
okresie powstawania 

odpadów

raz na dwa 
tygodnie w okresie 

powstawania 
odpadów

120 l lub  
240 l

papier

dwa razy w 
miesiącu

dwa razy w 
miesiącu 

jeden raz 
w miesiącu 

przy odbiorze 
odpadów 

zmieszanych 
jeden raz w 

miesiącu 

jeden raz w 
miesiącu

dwa razy w 
miesiącu 

jeden raz 
w miesiącu 

przy odbiorze 
odpadów 

zmieszanych 

jeden raz w 
miesiącu w okresie 

powstawania 
odpadów

1500 l, 2500 l
lub worki (60 – 

120 l)
lub kontenery na 

papier oraz metale 
i tw. sztuczne

5 m3, 7 m3, 10 
m3

szkło

metale i 
tworzywa 
sztuczne

odpady z 
targowisk

nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, nie 
częściej niż pięć razy w tygodniu - - -

1100 l, 5 m3, 
7 m3, 10 m3
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06.09, ŚRODA
15.00 Gry bitewne dla młodzieży i do-

rosłych, spotkanie organizacyjne, ul. Kra-
kowska 1

16.00 Zajęcia taneczno-ruchowe (7-10 
lat), klub „Kaktus”

16.00 „Biedroneczki są w kropeczki” 
zajęcia plastyczne dla dzieci, świetlica 
„Stryszek”

16.30 Turniej piłkarzyków stołowych, 
świetlica „Iskierka”

17.30 Hip-Hop (10-15 lat), spotkanie 
organizacyjne, klub „Kaktus”

07.09, CZWARTEK
16.00 Taniec towarzyski dla dzieci (6-9 

lat) grupa średniozaawansowana, spotka-
nie organizacyjne, klub „Kaktus”

17.00 Spotkanie organizacyjne, Klub 
55+, klub „Metronom”

20.15 Taniec towarzyski dla dorosłych 
grupa początkująca, klub „Kaktus”

08.09, PIĄTEK
16.00 Breakdance grupa początkująca, 

spotkanie organizacyjne, klub „Kaktus”
16.45 Breakdance grupa zaawansowa-

na, klub „Kaktus”
17.00 Teatr Monitoring dla młodzieży 

od 17 lat i dorosłych, spotkanie organiza-
cyjne, Dom Zdrojowy

12.09, WTOREK
16.00 „Wiewióreczka ruda chowa zapa-

sy na zimowe czasy” zajęcia plastyczne, 
świetlica „Astra”

16.30 „Piłka jest jedna a bramki są 
dwie” turniej, świetlica „Nastolatek”

16.30 „Blokuj swoje terytorium” gra 
planszowa, świetlica „Skarbnik”

13.09, ŚRODA
16.00 „Dla każdego coś ciekawego” tur-

niej dla dzieci, świetlica „Kanon”
16.30 „Bingo” zabawa zespołowa, świe-

tlica „Iskierka”
17.00 „Niepowtarzalne zakładki do 

książek” zajęcia plastyczne, Klub 55+, 
klub „Metronom”

15.09, PIĄTEK
16.00 „Piłkarskie emocje” turniej pił-

karzyków stołowych, świetlica „Stryszek”

19.09, WTOREK
16.00 „Bo muchomor,  każdy przyzna, 

to najgorsza jest trucizna” zajęcia pla-
styczne, świetlica „Astra”

16.30 „Kto kombinuje, ten się lepiej 
czuje” konkurs, świetlica „Nastolatek”

16.30 „Tęczowe potwory” zajęcia pla-
styczne dla dzieci, świetlica „Skarbnik”

20.09, ŚRODA
16.00 „Zabawy z filcem”, świetlica Ka-

non
16.30 „Mała rzecz a cieszy”, świetlica 

Iskierka

21.09, CZWARTEK
17.00 „Muzyczne wspomnienia” wie-

czór karaoke, Klub 55+, klub „Metro-
nom”

22.09, PIĄTEK
16.00 „Leśne zwierzęta” zajęcia tech-

niczne dla dzieci, świetlica „Stryszek”

Spektakl w wykonaniu Kinoteatru MUMIO. Historia opowiadana jednocześnie na 
ekranie i na scenie, ale w taki sposób, żeby przypadkiem ktoś się nie zorientował, 
co gdzie będzie grane. Podobnie z muzyką, głównie jednak wykonywaną na żywo 
w dodatku na wielu dziwnych instrumentach. Fabuła zanurzona będzie w „mu-
miowej” poetyce.

Data: 23 września, godz. 18.00
Miejsce: kino Centrum, bilety w cenie 50 zł.

WELCOME HOME BOYS

To wystawa malarstwa Magdaleny 
Barczyk-Kurus i Łukasza Kolmana. 
Tytuł ten stał się punktem wyjścia  
i łącznikiem dwóch postaw artystycz-
nych. - Pomimo skrajnie różnych 
światów, z których czerpiemy inspira-
cje – sacrum i profanum, nasze ma-
larstwo dąży do jednego – do ukaza-
nia światła. Samo słowo „misterium”, 
kojarzące się głównie ze sferą sakral-
ną, przełożyliśmy na zjawisko światła 
– mówią artyści.

Data: 8 września, godz. 18.00  
Miejsce: Galeria Epicentrum

MISTERIUM 
ŚWIATŁA



20 Food Trucków zjedzie do Jastrzębia-Zdroju. W menu FOOD FEST znajdziecie 
zarówno klasyczny street food jak: frytki belgijskie, zapiekanki, burgery, ale nie 
zabraknie również bardziej odjechanych pozycji kuchni tajskiej, indyjskiej czy 
meksykańskiej.

Data: 15 września godz. 15.00-22.00, 16 września godz. 12.00-22.00,  
17 września godz. 12.00-20.00
Miejsce: parking przed kinem Centrum

FOOD FEST

24.09, NIEDZIELA
14.00 Teatr rodzinny "Plastusiowy pa-

miętnik i plamy", kino Centrum, bilety 
do nabycia w kasach kina oraz na www.
mok.jastrzebie.pl

26.09, WTOREK
16.00 „Zwiększ szansę na wygraną” 

rozgrywki w Dobble, świetlica „Astra”
16.30 „Ozdobne liście” konkurs pla-

styczny, świetlica „Nastolatek”
16.30 „Karty na stół” turniej gry w 

Dobble, świetlica „Skarbnik”

27.09, ŚRODA
16.00 Turniej piłkarzyków stołowych 

dla dzieci, świetlica „Kanon”
16.00 „Polowanie na robale” świetlico-

wy turniej gier dla dzieci, świetlica „Stry-
szek”

16.30 „Bystre oko” turniej dla dzieci, 
świetlica „Iskierka”

28.09, CZWARTEK
17.00 „Gry towarzyskie sprzed lat” sto-

likowe potyczki i zabawy, Klub 55+, klub 
„Metronom”

02.10, PONIEDZIAŁEK
17.00 Studium Rysunki i Grafiki, spo-

tkanie organizacyjne, MOK

Założona w 1965 r. sekcja bokserska w ciągu zaledwie dekady 
wspięła się na wyżyny polskiego boksu. Drużynowe Mistrzostwo 
Polski, Puchar Polski, około stu medali Indywidualnych Mistrzostw 
Polski, niezliczone medale wywalczone podczas turniejów, wresz-
cie medale Mistrzostw Europy i jedyny jak dotąd w polskim pię-
ściarstwie złoty medal Mistrzostw Świata zdobyty przez Henryka 
Średnickiego - to tylko najważniejsze trofea wywalczone przez za-
wodników jastrzębskiego klubu.

Data: 8 września, godz. 17.00 - wernisaż
Miejsce: Galeria Historii Miasta
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08.09, PIĄTEK
13.00-15.00 Zgrywusie – piątkowy klub 

miłośników gier planszowych dla dzieci 
od 7 roku życia, Filia nr 1, ul. Opolska 
723

14.00 i 15.00 Plamka – warsztaty rozwi-
jające zainteresowania sztuką dla dzieci w 
wieku szkolnym, Filia nr 14, ul. Brzechwy 
7a

12.09, WTOREK
10.00 Co to właściwie jest demokracja? 

– warsztaty obywatelskie dla uczniów 
klas III – IV szkół podstawowych, Biblio-
teka Główna, ul. Wielkopolska 1a

15.00 Akwarelka – warsztaty plastycz-
ne dla dzieci w wieku szkolnym, Filia nr 
1, ul. Opolska 723

16.30 Czytusie – artystyczno-literackie 
spotkania z książką dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. (warsztaty z elementami 
biblioterapii), Filia nr 1, ul. Opolska 723

13.09, ŚRODA
10.00 Droga do demokracji – warsztaty 

obywatelskie dla uczniów klas V-VI, Bi-
blioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

12.00-16.00 Papirus – warsztaty papie-
roplastyki dla dzieci w wieku szkolnym: 
orgiami, Iris folding, Filia nr 1, ul. Opol-
ska 723

15.00 „Rozgrzewka z książką” – warsz-
taty literacko-plastyczne, Filia nr 3, ul. 
Krakowska 38

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

16.00 Klub Misia Lubisia – zajęcia dla 
dzieci w wieku 3-6 lat, Filia nr 14, ul. 
Brzechwy 7a

16.30 Teatrzyk Kamishibai w Bibliotece 
– Wyprawa na księżyc, Biblioteka Głów-
na, ul. Wielkopolska 1a

14.09, CZWARTEK
12.00 i 13.00 Papierowe Fantazje – zaję-

cia z Iris folding, orgiami, kirigami, Filia 
nr 14, ul. Brzechwy 7a

16.30 Pędzelek – warsztaty artystyczne 
dla uczniów szkół podstawowych, Biblio-
teka Główna, ul. Wielkopolska 1a

www.biblioteka.jastrzebie.pl

15.09, PIĄTEK
13.00 – 15.00 Zgrywusie – piątko-

wy klub miłośników gier planszowych 
dla dzieci od 7 roku życia, Filia nr 1, ul. 
Opolska 723

14.00 i 15.00 Plamka – warsztaty rozwi-
jające zainteresowania sztuką dla dzieci w 
wieku szkolnym, Filia nr 14, ul. Brzechwy 
7a

18.09, PONIEDZIAŁEK
10.00 i 12.30 Dzieci z ulicy Tulipanowej 

- warsztaty dla przedszkolaków w ramach 
Bibliotecznej Akademii Przedszkolaka, 
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

19.09, WTOREK
10.00 i 12.30 Dzieci z ulicy Tulipanowej 

- warsztaty dla przedszkolaków w ramach 
Bibliotecznej Akademii Przedszkolaka, 
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

11.30 Kino Andrzeja Wajdy – wykład z 
cyklu Spotkania z kulturą w 60. rocznicę 
premiery Kanału i 40. rocznicę premie-
ry Człowieka z marmuru oraz rocznicę 
podpisania Porozumienia Jastrzębskiego, 
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

15.00 Akwarelka – warsztaty plastycz-
ne dla dzieci w wieku szkolnym, Filia nr 
1, ul. Opolska 723

16.30 Gdy coś zginie, wezwij detekty-
wa - warsztaty literacko-plastyczne w ra-
mach Ilustratorka dla 5,6-latków, Biblio-
teka Główna, ul. Wielkopolska 1a

16.30 Czytusie – artystyczno-literackie 
spotkania z książką dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. (warsztaty z elementami 
biblioterapii), Filia nr 1, ul. Opolska 723

18.00 Przyjdź, posłuchaj, porozmawiaj: 
Życie i los Wasilija Grossmana – spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki, Biblio-
teka Główna, ul. Wielkopolska 1a

20.09, ŚRODA
10.00 i 12.30 Dzieci z ulicy Tulipanowej 

- warsztaty dla przedszkolaków w ramach 
Bibliotecznej Akademii Przedszkolaka, 
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

12.00-16.00 Papirus – warsztaty papie-
roplastyki dla dzieci w wieku szkolnym: 
orgiami, Iris folding, Filia nr 1, ul. Opol-
ska 723

15.00 „Rozgrzewka z książką” – warsz-

taty literacko-plastyczne, Filia nr 3, ul. 
Krakowska 38

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

16.00 Klub Misia Lubisia – zajęcia dla 
dzieci w wieku 3-6 lat, Filia nr 14, ul. 
Brzechwy 7a

16.30 Dzień w przedszkolu– warsztaty 
literacko-plastyczne w ramach spotkań z 
książką dla 3,4-latków, Biblioteka Głów-
na, ul. Wielkopolska 1a

 
21.09, CZWARTEK

10.00 i 12.30 Dzieci z ulicy Tulipanowej 
- warsztaty dla przedszkolaków w ramach 
Bibliotecznej Akademii Przedszkolaka, 
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

12.00 i 13.00 Papierowe Fantazje – zaję-
cia z Iris folding, orgiami, kirigami, Filia 
nr 14, ul. Brzechwy 7a

16.30 Pędzelek – warsztaty artystyczne 
dla uczniów szkół podstawowych, Biblio-
teka Główna, ul. Wielkopolska 1a

18.00 Papierowe miasta: Neapol – li-
terackie prezentacje przy filiżance kawy 
w Kawiarence „Pod Sową”, Biblioteka 
Główna, ul. Wielkopolska 1a

22.09, PIĄTEK
10.00 i 12.30 Dzieci z ulicy Tulipanowej 

- warsztaty dla przedszkolaków w ramach 
Bibliotecznej Akademii Przedszkolaka, 
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

13.00-15.00 Zgrywusie – piątkowy klub 
miłośników gier planszowych dla dzieci 
od 7 roku życia, Filia nr 1, ul. Opolska 
723

14.00 i 15.00 Plamka – warsztaty rozwi-
jające zainteresowania sztuką dla dzieci w 
wieku szkolnym, Filia nr 14, ul. Brzechwy 
7a

18.00 CITY FILM Independent, Biblio-
teka Główna, ul. Wielkopolska 1a

23.09, SOBOTA
15.00 W obronie poprawnej polszczy-

zny – flash mob/pikieta promująca po-
prawną i sprawną polszczyznę w ramach 
projektu „Strefa Poprawnej Polszczyzny”, 
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a

Dofinansowano ze środków Narodo-
wego Centrum Kultury w ramach pro-
gramu Ojczysty – dodaj do ulubionych 
2017.

16.00 Plenerowa biblioteka – wymiana 
książek, warsztaty inspirowane książką, 
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czytanie performatywne w ramach pro-
jektu „Twórcza Aktywacja Młodych”, Filia 
nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a

Dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

16.00 Kawiarenka artystyczna i spotka-
nie z artystami, Filia nr 2 Masnówka, ul. 
Witczaka 3a

18.00 Koncert "W kręgu bluesa i balla-
dy", Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a

19.00 Wieczorne "Kino przy kawie" - 
wieczór filmowy, Filia nr 2 Masnówka, 
ul. Witczaka 3a.

26.09, WTOREK
11.30 Najsłynniejsze zakazane książki 

– warsztaty literackie z cyklu Salon Pisa-
rzy w ramach akcji Tydzień Zakazanych 
Ksiazek, Biblioteka Główna, ul. Wielko-
polska 1a

16.30 Z pamiętnika detektywa - warsz-
taty dla 5, 6-latków, Biblioteka Główna, 
ul. Wielkopolska 1a

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

27.09, ŚRODA

11.30 Lektura nie bzdura: Wesele – 
warsztaty literackie dla młodzieży, Biblio-
teka Główna, ul. Wielkopolska 1a

12.00-16.00 Papirus – warsztaty papie-
roplastyki dla dzieci w wieku szkolnym: 
orgiami, Iris folding, Filia nr 1, ul. Opol-
ska 723

15.00 „Rozgrzewka z książką” – warsz-
taty literacko-plastyczne, Filia nr 3, ul. 
Krakowska 38

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

16.00 Klub Misia Lubisia – zajęcia dla 
dzieci w wieku 3-6 lat, Filia nr 14, ul. 
Brzechwy 7a

16.30 Marysia i wesoły dzień w przed-
szkolu– warsztaty literacko-plastyczne 
dla 3,4-latów, Biblioteka Główna, ul. 
Wielkopolska 1a

17.00 Babiniec: Naturalne piękno – jak 
w naturalny sposób dbać o urodę, Filia nr 
1 ul. Opolska 723

 
28.09, CZWARTEK

12.00 i 13.00 Papierowe Fantazje – zaję-
cia z Iris folding, orgiami, kirigami, Filia 
nr 14, ul. Brzechwy 7a

16.30 Pędzelek – warsztaty artystyczne 
dla uczniów szkół podstawowych, Biblio-
teka Główna, ul. Wielkopolska 1a

18.00 IX edycja Festiwalu FilmOF-
Fisko 2017, Filia nr 2 Masnówka,  
ul. Witczaka 3a

29.09, PIĄTEK
13.00-15.00 Zgrywusie – klub miło-

śników gier planszowych dla dzieci od 7 
roku życia, Filia nr 1, ul. Opolska 723

14.00 i 15.00 Plamka – warsztaty rozwi-
jające zainteresowania sztuką dla dzieci, 
Filia nr 14, ul. Brzechwy 7a

18.00 IX edycja Festiwalu FilmOF-
Fisko 2017, Filia nr 2 Masnówka,  
ul. Witczaka 3a

19. WINYL GIEŁDA
To tutaj można znaleźć płyty z muzyką polską, zagraniczną, metalową, rockową, 
ale też poważną i operową. Dla miłośników czarnych krążków impreza jest okazją 
do rozmów o muzyce i miejscem, gdzie można wymienić i zakupić nie tylko płyty 
analogowe, ale też CD czy DVD, a czasem zapomniane kasety.

Data: 9 września, godz.10.00-14.00
Miejsce: Mediateka, ul. Opolska 723

Dr hab. Katarzyna Kłosińska z Uniwersytetu Warszawskiego, dr Maciej Malinowski 
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a także dr hab. Katarzyna Wyrwas  
i dr Joanna Przyklenk z Uniwersytetu Śląskiego będą promować poprawne użycie 
języka polskiego. Projekt „Strefa Poprawnej Polszczyzny” dofinansowano ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulu-
bionych 2017.

Data: 28 września, godz. 10.00
Miejsce: Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

STREFA POPRAWNEJ POLSZCZYZNY



INFORMACJE O ŚLIZGAWKACH OGÓLNO-
DOSTĘPNYCH, ZAJĘCIACH FITNESS I WIELU 

INNYCH SPORTOWYCH WYDARZENIACH 
MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: 

WWW.MOSIR.JASTRZEBIE.PL

MIEJSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI

MIESZKAŃCY PODZIĘKOWALI ZA PLONY
Jak co roku przełom sierpnia i września to czas na podsumowa-
nie zbiorów, a co za tym idzie organizację dożynek. Jastrzębie-
-Zdrój od wielu lat jest miastem przemysłowym i rolnictwem 
nie zajmuje się już tylu mieszkańców, co dawniej, jednak ci, 
którzy uprawiają ziemię, mają co roku swoje święto plonów. 
W Jastrzębiu-Zdroju nie odchodzi się od tradycji obchodzenia 
dożynek, ale z roku na rok coraz huczniej się je odprawia.

Każda z dzielnic przygotowała swoją imprezę, a mieszkańcy 
licznie przybyli celebrować święto plonów. Gospodarze uroczy-
stości dzielili bochny chleba upieczone z tegorocznego ziarna, 
a przybyli goście z chęcią kosztowali lokalnych specjałów oraz 
świetnie bawili się podczas części artystycznej. Wiele atrakcji 
przygotowano też dla dzieci. Były zjeżdżalnie, zamki, dmuchań-
ce oraz inne zabawy.

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Piotr Kędzierski
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TEATR
W godzinach przedpołudniowych wszy-
scy chętni mogli skorzystać z bezpłat-
nych warsztatów przeprowadzonych 
przez gościnie występujących tam ak-
torów. Od godziny 17.00 rozpoczęły się 
przedstawienia teatralne. Jako pierw-
sze wystąpiły: Luiza Łuszcz – Kujawiak 
i  Monika Tomczyk (Łódź) z przedsta-
wieniem „Kataryna opowieści”. To ka-
meralny spektakl, który wprowadził wi-
dzów w  baśniowy świat, pełen legend, 
niespodziewanych zwrotów akcji i przy-
gód. Wodzisławski Teatr Classik Ballanga 
pojawił się z happeningiem Motyle, który 
idealnie wpasował się w panujący na łące 
wakacyjny klimat. Walny Teatr z Policz-
nej zagrał spektakl „Dziadek”, a Teatr 
Nikoli z Krakowa rozbawił publiczność 
swoim „Country Show”. Na koniec wy-
stąpił Teatr Lalki i Ludzie z Białegostoku 

Sołectwo Borynia stało się 
miejscem niecodziennego 
wydarzenia kulturalnego. 
18 sierpnia na łące przy 
ulicy Plebiscytowej, przy 
pięknej, słonecznej pogo-
dzie pojawił się Objazdowy 
Festiwal Teatr na Ugorze.

Tekst: Katarzyna Nowak-Gardecka, Fotografia: Piotr Kędzierski

NA UGORZE

„Niezapominajki” nie kryją dumy z te-
gorocznych osiągnięć scenicznych. Wiel-
kim wyróżnieniem dla zespołu było za-
proszenie do Częstochowy. Na Jasnej 
Górze jastrzębianie jako jedyni śpiewali 
podczas Mszy św. przy akompaniamencie 
najlepszych orkiestr dętych z całej Polski. 
Kolejnym sukcesem było zdobycie dru-
giego miejsca i nagrody w kategorii śpie-
wu bez akompaniamentu na 50. Przeglą-

Założycielem zespołu i pierwszym 
kierownikiem była Małgorzata Kacz-
marczyk, następnie Helena Zoremba, 
a obecnie Maria Piksa. Na akordeonie 
grają Franciszek Buchalik oraz Ma-
riusz Pietrzak. Skład zespołu: Maria 
Piksa, Helena Zoremba, Danuta Zie-
bura, Elfryda Matuszczyk, Stefania 
Sobik, Teresa Mazur, Halina Konińska, 
Elżbieta Ostrzołek, Krystyna Walczak, 
Ewa Czarnota, Teresa Ostrzołek, Alina 
Adamczyk, Iwona Figas, Mariola Fitas.

WYŚPIEWALI 
SUKCES

Zespół folklorystyczny „Nie-
zapominajki" z Jastrzębia-
-Szerokiej od lat promuje 

nasze miasto na międzyna-
rodowych oraz ogólnopol-
skich przeglądach i festiwa-
lach. W tym roku zanotował 

na swoim koncie kolejne 
sukcesy.

Oprac. tekstu: Katarzyna Wołczańska, 
Fotografia: arch. "Niezapominajki"

z przedstawieniem „Dla mnie bomba!!!”. 
Spektakl, wyreżyserowany przez Krzysz-
tofa Zemło zainspirowany został bajką 
napisaną przez Umberto Eco. Całość 
wydarzenia zakończyła się koncertem 
przy ognisku, na którym wystąpili mło-
dzi, bardzo zdolni jastrzębscy muzycy: 
Łukasz Sowa (gitara, śpiew) i Kacper Ka-
łuża (cajon). Festiwal organizowany jest 
przez Fundację Harmonicznego Chaosu 

przy współpracy z Fundacją Theatrum 
Mundi. Tegorocznymi partnerami są: 
Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzi-
cach, Sołectwo Borynia i Skrzeczkowice 
oraz Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzę-
biu-Zdroju.

Projekt dofinansowano ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ra-
mach Programu Kultura - Interwencje 
2017

dzie Wiejskich Zespołów Artystycznych 
w  Brennej. Oprócz tego, w  tym roku 
zespół brał udział w Międzynarodowym 
Przeglądzie Zespołów Regionalnych Zło-
ty Kłos w Zebrzydowicach. Z kolei na 
Regionalnym Przeglądzie Zespołów Ar-
tystycznych OSP w Wiśle zakwalifikował 
się na Ogólnopolski Przegląd w Ciecho-
cinku. Tutaj, występując wśród najlep-
szych zespołów z całej Polski wytypowa-
nych w drodze eliminacji regionalnych, 
„Niezapominajki” uplasowały się na wy-
sokim drugim miejscu.
Przypomnijmy, że zespół „Niezapomi-
najki” za swój dorobek artystyczny na-

gradzany był nagrodą Ministerstwa Kul-
tury, Złotą odznaką „Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej” oraz Odznaką Honorową 
Za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
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Projekt pn. „Śląskie pogranicze - wspól-
na historia miast Hawierzów, Jastrzębie-
-Zdrój, Karwina” otrzymał dofinansowa-
nie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości 23 834,00 
euro. Dodatkowo działania Jastrzębia-
-Zdroju wsparte zostały kwotą 695,00 
euro z budżetu państwa.
- Działania projektowe, kierowane do 
mieszkańców trzech miast, wpisują się 
w jubileuszowy rok 2018, w którym nasze 
miasto świętować będzie 55 lat nadania 
praw miejskich. Ideą projektu jest pod-
kreślenie podobieństwa historycznego Ja-
strzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa 

- wyjaśnia Roman Foksowicz, zastępca 
prezydenta miasta.
W projekcie zaplanowano m.in. kon-
kurs fotograficzny pn. „Miasto oczyma 
mieszkańców”, pokonkursową wystawę 
fotografii, która prezentowana będzie 
w trzech miastach, warsztat fotograficzny 
oraz personalizowany kalendarz na 2018 
rok. 
- W kalendarzu, oprócz zdjęć prezentu-
jących atrakcje naszych miast, znajdą się 
informacje o ważniejszych wydarzeniach 
m.in. kulturalno-sportowo-rekreacyjnych, 
które w 2018 roku odbywać się będą w Ja-
strzębiu-Zdroju, Karwinie i Hawierzowie, 

co ma zachęcić mieszkańców z obu stron 
granicy do udziału w nich – dodaje wice-
prezydent.
Realizacja projektu ma się przyczynić do 
zintegrowania mieszkańców z obu stron 
granicy m.in. poprzez ich aktywny udział 
w wydarzeniach, jakie oferują im samo-
rządy. Projekt wpisuje się w prowadzoną 
od lat politykę współpracy miast - okre-
śloną we wspólnie wypracowanym doku-
mencie pn. „Program partnerskiej współ-
pracy miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina, 
Hawierzów”. Całkowity koszt przedsię-
wzięcia wynosi 28 040,00 euro.

Trzy miasta partnerskie: Hawierzów, Jastrzębie-Zdrój i Karwina będą zachęcać mieszkań-
ców do wspólnych spotkań oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych 

organizowanych po obu stronach granicy.

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

WSPÓLNA HISTORIA MIAST
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Arch. MM Karwina, UM Jastrzębie-Zdrój, Arch. MM Hawierzów
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Tekst: Marek Mosz, fotografia: arch. Daniel Morawiec

Franciszka Morawca do dziś mieszkańcy 
Moszczenicy wspominają z ogromnym 
szacunkiem. Pamiętają go jako wielolet-
niego kierownika tutejszej szkoły i lokal-
nego społecznika. Nie wszyscy jednak 
wiedzą, że nosił za sobą pokaźny bagaż 
wojennych doświadczeń. We wrześniu 
mija 40. rocznica jego śmierci.
Franciszek Morawiec urodził się 6 listopa-
da 1914 r. w Pszowie w rodzinie górniczej 
jako syn Franciszka i Franciszki z domu 
Krzyżak. Ukończył szkołę powszechną  
w Pszowie, a następnie Państwowe Gim-
nazjum Nauczycielskie w Pszczynie, 
które ukończył z dyplomem nauczyciel-
skim w 1934 r. Jako nauczyciel pracował  
w szkole w Suszcu. Wkrótce jednak pod-
jął służbę wojskową, którą odbywał od 
1 września 1935 r. w 3 Pułku Strzelców 
Podhalańskich w Bielsku. 21 września 
został przeniesiony do Cieszyna i przy-
dzielony do 1 kompanii c.k.m. Tu odbył 
Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy 
przy 21 DPG. W lutym następnego roku 
został awansowany na starszego strzelca. 
31 maja 1936 r. ukończył kurs z awansem 
na kaprala, a następnie 20 września został 
przeniesiony do rezerwy.
Po zakończeniu służby wojskowej w la-
tach 1936-39 Morawiec pracował jako 
nauczyciel w miejscowości Łąka koło 
Pszczyny. W międzyczasie podnosił 
swoje wojskowe kwalifikacje. W 1937 
r., po odbyciu 4-tygodniowych ćwiczeń  
w 3 PSP w Bielsku, został awansowany 
na stopień plutonowego. Kolejne ćwicze-
nia to rok 1938 z funkcją szefa kompanii. 
Ostatnie ćwiczenia odbył w 3 batalionie 
w Boguminie w marcu 1939 r.  i w maju 
tego roku został awansowany na sierżanta 
- podchorążego.
Odbyte szkolenia okazały się przydatne 
we wrześniu 1939 r. W wojnie obronnej 
Morawiec brał udział jako dowódca plu-
tonu kompanii c.k.m. w 3 PSP, z którym 
przeszedł cały szlak bojowy od Bielska 
po Tomaszów Lubelski. 19 września w 
rejonie Łuszczacza, gdzie 3 pułk poniósł 
klęskę, wyrwał się z okrążenia, lecz 24 
września został zatrzymany przez patrol 
niemiecki w rejonie wsi Łaszczów na 

FRANCISZEK MORAWIEC 
– NAUCZYCIEL Z WOJENNĄ PRZESZŁOŚCIĄ

wschód od Tomaszowa. Podczas trans-
portu na Śląsk zdołał uciec i powrócił do 
Pszowa. Niestety został ponownie zatrzy-
many 16 października. Początkowo trafił 
do obozu jenieckiego dla oficerów Offizie 
Lager IV C in Colditz nr. jeniecki 44. Od 
1940 r., wbrew międzynarodowym kon-
wencjom, był pozbawiony statusu jeń-
ca wojennego i przebywał w kolejnych 
obozach pracy: Stalag VI B Oberlangen 
(1.06.1940-14.04.1941), Stalag VI G Hof-
fnungsthall (15.04.1941-29.04.1944), 
Stalag IVB Muhlberg (29.04.1941-
20.11.1944), Stalag IX C Bad Sulza 
(21.11.1944-09.04.1945). 5 maja został 
uwolniony przez wojska amerykańskie w 
Ludwiksdorfie. Jeszcze przez ponad rok 
przebywał w Niemczech. Od 10 listopada 
1945 r. do 12 października 1946 r. praco-
wał jako wykładowca przepisów ruchu 
drogowego w obozie szkoleniowym Pol-
skich Kompanii Wartowniczych w Man-

nheim-Kafertal.
W listopadzie powrócił do kraju i jako 
nauczyciel rozpoczął pracę w rodzinnym 
Pszowie. W 1948 r. został przeniesiony 
służbowo do Moszczenicy na stanowisko 
kierownika szkoły podstawowej. Od 1952 
r. dodatkowo został dyrektorem Zasad-
niczej Szkoły Rolniczej w Moszczenicy.  
W 1957 r. ukończył Studium Nauczyciel-
skie w Raciborzu. Od 1976 r. przebywał 
na emeryturze. Aktywnie angażował się 
w życie społeczne i kulturalne Moszcze-
nicy. Wychował kilka pokoleń uczniów, 
był oddanym społecznikiem, inspirato-
rem i organizatorem chóru śpiewacze-
go. Przez wiele lat zasiadał w Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej. Został 
odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Za-
sługi (1970) i odznaką „Zasłużony w roz-
woju województwa katowickiego” (1967).
Zmarł 6 września 1977 roku.
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Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza 
wszystkich, nie tylko członków stowarzy-
szenia, do udziału w wycieczkach. Odbę-
dą się one w następujących terminach:

- 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, Ci-
snej, Polańczyka, Myczkowca, Myczko-
wa, Ustrzyk, Sanoka, Krosna. Cena około 
820 zł.

- 16 grudnia - zwiedzanie Krakowa i fa-
bryki bombek. Cena 100 zł  z obiadem 
i przejazdem melexem.

- 20 – 28 grudnia – Święta w Zakopa-
nem z kabaretem góralskim, kapelą, do-
jazdem do term, wieczorem góralskim, 
występami góralskimi i wigilią z upomin-
kami. Cena 900 zł.

Terminy wyjazdu do Jarosławca w 2018 
roku (40 zabiegów):

I turnus świąteczny od 31.03 – 13.04, 
wyjazd 30.03, godz. 8.00

II turnus od 7.07 – 20.07, wyjazd 6.07, 
godz. 8.00

III turnus od 18.08 – 31.08, wyjazd 
17.08, godz. 8.00

IV turnus od 15.09 – 28.09, wyjazd 
14.09, godz. 8.00

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 taneczna w Ha-
wanie.

- 28 października - zabawa Dzień Se-
niora.

- 30 listopada - zabawa andrzejkowa 
w Hawanie.

- 16 grudnia - spotkanie opłatkowe.
- 23 grudnia - 2 stycznia - wczasy świą-

teczno-noworoczne. Lądek Zdrój.

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 

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

- 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.

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

kolejową. Ponadto zaprasza do udziału 
w następujących wyjazdach:

- 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

KLUB SENIORA

W Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Mazowiec-
-kiej 10 (obok banku) działa Klub Seniora. 
Z bogatej oferty bezpłatnych zajęć mogą 
korzystać mieszkańcy powyżej 60. roku 
życia. Klub Seniora otwarty jest od po- 
niedziałku do piątku w godzinach   
13.00-19.00.
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA 
BEZROBOTNYCH

Ruszył nabór uczestników do projektu 
„Praktyka i praca – Aktywizacja zawodo-
wa osób bezrobotnych w wieku 30+” de-
dykowany mieszkańcom miasta Jastrzę-
bie-Zdrój zarejestrowanym w Powiato-
wym Urzędzie Pracy. W ramach jego 
zadań zostały zaplanowane staże i  prace 
interwencyjne. Pracodawcy, którzy są 
zainteresowani tymi formami wsparcia 
mogą kontaktować się z pracownikami 
PUP w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt jest 

współfinansowany z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Osi prio-
rytetowej VII Regionalny rynek pracy, 
Działanie 7.1 Aktywne formy przeciw-
działania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 
Poprawa zdolności do zatrudnienia osób 
poszukujących pracy i pozostających bez 
zatrudnienia Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 a jego realizację zapla-
nowano do 30 czerwca 2019 roku.

Uczestnikami projektu mogą być jedy-
nie ci mieszkańcy miasta, którzy posia-
dają status osoby bezrobotnej i II profil, 
będące powyżej 30. roku życia oraz speł-
niające co najmniej jeden z warunków:
- osoby o niskich kwalifikacjach, 
- osoby w wieku pow. 50 lat, 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne.

Informacje dotyczące szczegółów projektu dostępne są na stronie jastrzębskiego PUP (www.pupjastrzebie.pl). Osobom 
bezrobotnym informacji udzielą ich indywidualni doradcy klienta, a przedsiębiorcom i pracodawcom – doradcy klienta 

instytucjonalnego, pokój 20 tel. 32 4753012 wew. 33 (w zakresie stażu), wew. 34 (w zakresie prac interwencyjnych).

Tekst: Powiatowy Urząd Pracy

CHCEMY ROZWOJU 
LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Miasto Jastrzębie-Zdrój rozpoczęło wdrażanie programu Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy. 
Jego celem jest efektywne umacnianie postaw przedsiębiorczości wśród jastrzębian.

Założenia programu Jastrzębska Karta 
Przedsiębiorcy opiera się na dobrowolnej 
inicjatywie przedsiębiorców o gruntowa-
nej i stabilnej pozycji na rynku gospodar-
czym, polegającej na wsparciu nowych 
przedsiębiorców. - Bez udziału doświad-
czonych przedsiębiorców istota i celowość 
funkcjonowania programu stałyby pod 
dużym znakiem zapytania. Liczę, że nasza 
propozycja spotka się z zainteresowaniem 
jastrzębskich przedsiębiorców, którzy tym 

samym przyczynią się do rozwoju lokal-
nej przedsiębiorczości – mówi prezydent 
Anna Hetman.
Program zakłada, iż doświadczeni przed-
siębiorcy stworzą system ulg i preferencji 
dla nowych przedsiębiorców oraz wesprą 
ich wsparciem merytorycznym. W ten 
sposób miasto chce wspomóc rozwój 
sektora MŚP, wykluczając wszelkiego 
rodzaju wątpliwości i obawy jastrzębian, 
którzy noszą się z zamiarem wdrożenia 

własnego, często nowatorskiego pomysłu. 
Odbiorcą projektu może być także przed-
siębiorca dopiero rozpoczynający swoją 
działalność i obawiający się marginaliza-
cji oraz wykluczenia gospodarczego.
Corocznie beneficjentami Karty Młode-
go Przedsiębiorcy powinno być kilkuset 
ludzi rozpoczynających lub prowadzą-
cych własne firmy. Za wdrożenie pro-
gramu Jastrzębskiej Karty Przedsiębiorcy 
odpowiada Powiatowy Urząd Pracy.

Tekst: Izabela Grela
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JASTRZEBSKI 
WEGIEL

WTARGNIĘCIE NA POSESJĘ

Zgodnie z art. 193 Kodeksu karnego, 
przestępstwem jest wtargnięcie do „cu-
dzego domu, mieszkania, lokalu, po-
mieszczenia albo ogrodzonego terenu”. 
Z punktu widzenia każdego budynku 
łatwo jest więc prawnie stwierdzić, czy 
dane działanie stanowi naruszenie prawa. 
Problem pojawia się jednak w przypadku 
odkrytych, nieogrodzonych działek. Nie-
jednokrotnie bowiem grozi nam wów-
czas wtargnięcie osób postronnych, które 
może się okazać uciążliwe w tym sensie, 
że przysługiwać będą ograniczone środki 
prawne.

W zwykłym ogrodzie wystarczy jego 
otoczenie dowolnym murem, żywopło-
tem czy innym parkanem. Nie jest jed-
nak wystarczający np. rów, który mimo 
wszystko zaznacza przecież granice tere-
nu – to odgrodzenie świadczy o niechęci 
do poruszania się po terenie przez osoby 
trzecie. Jeśli posiadamy jakiekolwiek od-
graniczenie, wystarczy wezwać policję, 
ponieważ stanowi to powołane wyżej 
przestępstwo. Jeśli jednak brak takiej za-
pory, z pomocą może przyjść Kodeks wy-
kroczeń.

Nieogrodzony teren – ogród, pole, pa-
stwisko, łąka, etc. w pewnym sensie „za-
prasza” do środka; z tego powodu, aby 

Klub Jagielloński prowadzi  
punkt nieodpłatnej pomocy  
prawnej w Ośrodku Pomocy 

Społecznej przy ul. Opolskiej 9a, 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30-15:30. Zadanie 
jest współfinansowane ze środ-

ków miasta Jastrzębie-Zdrój.

Tekst: Edyta Dziobek-Romańska, fotografia: pixabay.com

osoba popełniła czyn zabroniony, musi 
otrzymać żądanie opuszczenia terenu. 
Nie wystarczy wówczas samo wtargnię-
cie, lecz należy wyraźnie poinformować 
intruzów o ich niechcianej obecności. 
Musi być to dokonane przez właściciela 
bądź osobę działającą na jego rzecz (np. 
sąsiada, domownika) i w sposób jedno-
znaczny. Jeśli po takim wezwaniu nie-
proszeni goście nie chcą opuścić posesji, 
można wówczas poinformować policję, 
która jest zobowiązana w świetle art. 157. 
§ 1 Kodeksu wykroczeń przybyć na miej-
sce zdarzenia i uchwycić sprawców.

o wejściu w życie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego przy ul. Kaszubskiej w Jastrzębiu-Zdroju, ozna-

czonego symbolem C90 oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o wejściu w życie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr 
XII.96.2017 z dnia 22 czerwca 2017 r., sprawie j.w., zmienionej Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Ślą-

skiego NR IFIII.4131.1.78.2017 z dnia 01.08.2017 r.

Informuję jednocześnie o możliwości zapoznania się z treścią wyżej wymienionych dokumentów wraz z pod-
sumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, w następujących miejscach:

- strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pod adresem: bip.ja-
strzebie.pl,

- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 
pokój nr 303B w godzinach pracy Urzędu.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ



Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Dokładnie 20 lat po pierwszej wizycie pe-
letonu w ramach Tour de Pologne, pod-
czas tegorocznej 74. edycji tego wyścigu, 
1 sierpnia sportowcy przejechali przez 
główne arterie Jastrzębia. Miasto znalazło 
się na trasie czwartego, najdłuższego eta-
pu prowadzącego z Zawiercia do Zabrza. 
Tego dnia kolarze w tropikalnym upale 
mieli do pokonania 238 km. Dodatkową 
gratką dla sympatyków kolarstwa była z 
pewnością walka na lotnej premii, która 
znalazła się na wysokości hali widowi-
skowo-sportowej przy al. Jana Pawła II. 

Tę wygrał Holender Bert-Jan Lindemann 
z grupy LottoNL-Jumbo, wyprzedzając 
Słoweńca Jana Tratnika z polskiej ekipy 
CCC Sprandi Polkowice oraz Pawła Ber-
nasa z reprezentacji Polski. Metą czwar-
tego etapu było Zabrze, gdzie triumfował 
Australijczyk Caleb Ewan z ekipy Orica 
Scott.
Historia Tour de Pologne w samym Ja-
strzębiu-Zdroju rozpoczęła się na dobre 
w 1997 r. Wtedy to czwarty etap 54. edycji 
wyścigu zakończył się na alei Piłsudskie-
go. Także rok później zdecydowano się 

zorganizować metę właśnie w centrum 
miasta. Kiedy już wielki wyścig „awan-
sował” do najwyższej ligi kolarskich zma-
gań, nasze miasto w 2010 roku powitało 
kolarzy na starcie, a dwa lata później zna-
lazło się na trasie z Kędzierzyna-Koźla do 
Cieszyna.
W 74. Tour de Pologne triumfował 
25-letni Belg Dylan Teuns (BMC Racing 
Team). Kolarz Bora-hansgrohe, Rafał 
Majka, zajął drugie miejsce w klasyfikacji 
generalnej wyścigu, ze stratą 2 sekund do 
Teunsa.

Najlepsi kolarze świata przejechali przez Jastrzębie-Zdrój, a fani kolarstwa tłumnie wyszli 
na ulice by kibicować peletonowi naszego narodowego tour’u.

SZACHIŚCI 
NA PODIUM

Wysokie 3. miejsce zajął UKS Pionier Ja-
strzębie w rozegranych w Szczyrku druży-
nowych mistrzostwach Polski juniorów w 
szachach klasycznych. Był to debiut naszej 
ekipy na tym szczeblu rozgrywek. Druży-
ny składały się z sześciu zawodników. 
W składzie UKS Pionier znaleźli się: Paweł 
Teclaf – szachownica 1, Tomasz Gałuszka 
– szachownica 2, Jakub Gazik - szachow-
nica 3, Wiktoria Zniszczoł - szachowni-
ca 4, Agnieszka Buchta - szachownica 
5, Zuzanna Adamczyk - szachownica 6, 

Tekst: Katarzyna Wołczańska, 

fotografia: UKS Pionier

Michał Orzechowski – rezerwa, Dawid 
Sułkowski – rezerwa, Maciej Kołoczek – 
rezerwa, Mateusz Dziendziel – rezerwa, 
Dawid Czerw – trener i opiekun. Zawod-

nicy rozegrali 9 spotkań.
W turnieju towarzyszącym Open Fide 

wzięli udział Dawid Sułkowski – 6 m. 
i Michał Orzechowski – 7 m.

TOUR DE POLOGNE NA ULICACH MIASTA



30

SPORT

Jastrząb I wrzesień 2017 www.jastrzebie.pl

Piotr Kantor (MKS Dąbrowa Górnicza) i Bartosz Łosiak (Ja-
strzębie Borynia) zostali mistrzami Polski w siatkówce plażo-
wej. Tytuł mistrzów zdobyli w niedzielę, 13 sierpnia. W finale 
pokonali w Mysłowicach parę Kacper Kujawiak (RCS Czarni 
Radom), Mariusz Prudel (TS Volley Rybnik) 2:0 (21:19, 21:19). 
Brązowy medal wywalczyli Michał Bryl (RCS Czarni Radom) 

i Grzegorz Fijałek (UKS SMS Łódź). Zawodnicy po tie-breaku 
wygrali z parą Jakub Szałankiewicz i Maciej Rudol. W trzy-
dniowych zawodach zorganizowanych na kąpielisku „Słupna” 
wystartowały 24 pary męskie i 16 kobiecych. Tytuł wśród pań 
zdobyły Kinga Kołosińska (AZS UMCS TPS Lublin) i Jagoda 
Gruszczyńska (UKS SMS Łódź).

KOLEJNE SUKCESY NAUTILUSA

BARTOSZ ŁOSIAK 
I PIOTR KANTOR 
MISTRZAMI POLSKI

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: FIVB

Zuzanna Rzepka z KS Nautilus wywal-
czyła brązowy medal podczas Mistrzostw 
Świata Juniorów w pływaniu w płetwach, 
które odbyły się w syberyjskim Tom-
sku. To kolejny sukces podopiecznych 
jastrzębskiego klubu, którzy w sezonie 
sportowym 2016/2017 zdobyli bardzo 
wiele medali na Mistrzostwach Polski 
i w  Pucharze Świata. Amelia Pisarczyk 
i Zuzanna Rzepka startowały w World 
Games – Igrzyskach Dyscyplin Nieolim-
pijskich, a także w Mistrzostwach Europy 
Seniorów (Amelia Pisarczyk) i Mistrzo-
stwach Świata Juniorów (Zuzanna Rzep-
ka). Obecnie zawodnicy KS Nautilus pro-
wadzą w klasyfikacji Środkowoeuropej-
skiego Pucharu Europy i zajmują drugą 
pozycję w Pucharze Polski.

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: KS Nautilus Jastrzębie
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GieKSa WaLCZĄCa DO KOŃCa !
Emocje i ogromna dramaturgia – tak w skrócie opisać można 
poczynania piłkarzy GKS-u 1962 Jastrzębie, którzy we wspania-
łym stylu rozpoczęli II-ligowe zmagania.
Ekipa beniaminka na szczeblu II ligi w inauguracyjnym spotka-
niu przy Harcerskiej bez problemów poradziła sobie z MKS-em 
Kluczbork gromiąc spadkowiczów z zaplecza ekstraklasy aż 5:1. 

Rozpędzeni jastrzębianie w pokonanym polu zostawili także 
takie uznane piłkarskie firmy jak GKS Bełchatów, Stal Stalowa 
Wola czy Znicz Pruszków i po sześciu ligowych kolejkach zaj-
mowali trzecie miejsce w tabeli. Jesienią na stadionie miejskim 
podopieczni Jarosława Skrobacza rozegrają jeszcze mecze m.in. 
z Olimpią Elbląg czy ROW-em 1964 Rybnik.

Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Piotr Kędzierski

HOKEIŚCI ZAPREZENTOWANI
Zawodnicy JKH GKS Jastrzębie zakończyli przygotowania do 
sezonu 2017/2018, który zainaugurują meczem na lodowisku 
Jastor. Spotkanie w ramach 1. kolejki Polskiej Hokej Ligi roz-
pocznie się 10 września o godz. 18.00, a rywalem jastrzębian 
będą hokeiści Unii Oświęcim. Na dwa tygodnie przed inaugu-
racją sezonu kibice jastrzębskiego klubu mieli okazję spotkać 
się z zawodnikami i sztabem szkoleniowym podczas wyjątko-

wej prezentacji zespołu, która miała miejsce 25 sierpnia w Gale-
rii Zdrój. Fani wzięli udział w wielu zabawach i atrakcjach wraz 
ze swoimi ulubieńcami, ale przede wszystkim oklaskiwali ich 
już podczas oficjalnej prezentacji. - Na tafli będzie ogień i mogę 
to obiecać. Będziemy walczyć od pierwszego do ostatniego gwizd-
ka sędziego – zadeklarował ze sceny kapitan JKH GKS, Łukasz 
Nalewajka.

Tekst: Maciej Gucik, fotografia: Izabela Grela
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