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Przez cztery lata mojej pierwszej kadencji udało się zrobić wiele, ale wciąż
za mało. Decydując się na ponowny start
w wyborach, postawiłam na budowę silnej pozycji Jastrzębia-Zdroju, w którym
żyją szczęśliwe rodziny. Wskazałam
cztery filary, na których opieram moją
strategię działania. Są to: gospodarka
i rozwój, przyjazne przestrzenie, bezpieczna rodzina oraz kultura i sport.
Wszystkie gwarantują stabilny rozwój
Jastrzębia-Zdroju oparty na konsekwencji.

Drodzy mieszkańcy,
dzięki Państwa poparciu, kolejną kadencję będą pełniła funkcję prezydenta
miasta. To dla mnie duże wyróżnienie
i zaszczyt, ale też wyzwanie i odpowiedzialność. Państwa zaufanie, wyrażone
tak wysokim poparciem, każdego dnia
prezydentury traktuję jako ogromne zobowiązanie. Dla dobra miasta i dla Was,
chcę skutecznie realizować przyjęte założenia.

Są inwestycje i zadania, których jeszcze nie sfinalizowaliśmy. Wiele z pomysłów jest na etapie planowania i tylko
krok dzieli je od realizacji. Jak każdy,
kto tworzy coś nowego, tak i ja chcę
dokończyć to, co rozpoczęłam. Będę
konsekwentnie podejmować inicjatywy służące dobru naszego miasta i jego
mieszkańcom.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Spotkaj się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Dr Adam Bodnar,
Rzecznik
Praw
O b y w at e l s k i c h ,
będzie gościł w Jastrzębiu-Zdroju.
Otwarte konsultacje z mieszkańcami i organizacjami
p oz ar z ą d ow y m i
odbędą się 26 listopada o godz. 12.00.
Wizyta zaplanowana jest w ramach tzw.
spotkań regionalnych Rzecznika. Podczas
spotkania, w bezpośredniej rozmowie
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, będzie możliwość poruszenia najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka, zwłaszcza osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami. Z pewnością
nie zabraknie też tematów istotnych dla
sektora pozarządowego, społeczeństwa
obywatelskiego oraz mieszkańców regionu. Będzie to już 160 spotkanie Rzecznika.
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Jak może pomóc Rzecznik?
- Do Rzecznika Praw Obywatelskich
może się zgłosić każdy, kto uważa, że
państwo naruszyło jego prawa, albo że
jest nierówno traktowany przez innych,
np. z powodu wieku albo płci.
- Może się zgłosić osoba pozbawiona
wolności, żeby poskarżyć się na poniżające traktowanie, np. w domu pomocy
społecznej albo szpitalu psychiatrycznym.
Wystarczy napisać albo zadzwonić na
bezpłatną infolinię. Wniosek do Rzecznika jest bezpłatny.
Bezpłatna infolinia obywatelska:
800 676 676
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Anna Hetman

Prezydentem Miasta Jastrzębie-Zdrój w kadencji 2018-2023
Łukasz Kasza
35,86%
Jakub Gruszka
6,49%
Jarosław Ligas
3,80%

Janina Szymańska

50,71 %
Anna Hetman zwyciężyła w I turze wyborów samorządowych i po raz drugi obejmie stanowisko prezydenta miasta
Jastrzębia-Zdroju. Jak podała Państwowa Komisja Wyborcza,
21 października Anna Hetman otrzymała 17 347 głosów, co
dało 50,71%.
- 17 347 głosów to ogromny kredyt zaufania. Te wybory przejdą

3,15%
do historii – nigdy wcześniej nie wybraliśmy prezydenta miasta
w I turze. Z całego serca dziękuję. Teraz przychodzi czas na
realizację zadań, o których mówiliśmy w trakcie kampanii wyborczej. Bo oprócz rozwiązywania codziennych spraw, czekają
nas też duże wyzwania – podkreśla Anna Hetman.

Filary programu Anny Hetman
Bezpieczna rodzina

Gospodarka i rozwój
•
•
•
•

dalsze umacnianie pozycji Jastrzębia-Zdroju w regionie
nowoczesny transport miejski
tworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu
więcej dróg na terenach inwestycyjnych

•
•
•
•

Kultura i sport

Przyjazne przestrzenie
•
•
•
•

rewitalizacja przestrzeni miejskich
zielone Jastrzębie-Zdrój
projekt multicentryczne Jastrzębie-Zdrój
mieszkańcy mają głos

www.jastrzebie.pl

realizacja programu bezpieczne drogi
miasto wsparciem dla rodzin
projekt przyjazne podwórka
realizacja programu „Klucze do własnego M”

•
•
•
•

program z kulturą za pan brat
modernizacja i rozbudowa obiektów kultury
rozbudowa infrastruktury sportowej
program sport dziś i jutro
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Wybraliśmy Radę Miasta
Tekst: Katarzyna Wołczańska

W wyborach samorządowych 21 października w naszym mieście wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,74%
(11 377 głosów) przed Koalicją Anny
Hetman z wynikiem 30,59% (10 315 głosów) i Wspólnotą Samorządową 12,74%

(4297 głosów). Czwarty wynik w mieście
uzyskało Samorządne Jastrzębie 10,13%
(3417 głosów). Te cztery ugrupowania
wprowadziły swoich radnych do Rady
Miasta.

W nowej Radzie Prawo i Sprawiedliwość
ma 10 radnych, Koalicja Anny Hetman
9 radnych, Wspólnota Samorządowa
3 radnych, a Samorządne Jastrzębie
1 radnego.

Angelika Garus
486 głosów

Łukasz Kasza
1463 głosy

Szymon Klimczak
659 głosów

Mirosław Kolb
861 głosów

Wojciech Marcol
867 głosów

Andrzej Matusiak
754 głosy

Tadeusz Sławik
938 głosów

Piotr Szereda
495 głosów

Michał Urgoł
653 głosy

Stefan Woźniak
535 głosów

Alina Chojecka
1189 głosów

* Anna Hetman
1340 głosów

Józef Kubera
535 głosów

Bolesław Lepczyński
282 głosy

Bernadeta Magiera
483 głosy

Janusz Ogiegło
466 głosów

Jarosław Potępa
546 głosów

Urszula Sobik
504 głosy

* Anna Hetman
została wybrana
prezydentem miasta,
dlatego jej miejsce
w Radzie Miasta zajmie
Franciszek Franek

Janusz Toborowicz
593 głosy
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Tadeusz Markiewicz
466 głosów

Grzegorz Mosoń
362 głosy

Iwona Rosińska
490 głosów

Ryszard Piechoczek
532 głosy
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Prezydent i miasto nagrodzeni
Tekst: Izabela Grela, fotografia: materiały prasowe

Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki.
To również główny temat Europejskiego
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gdzie docenione zostało nasze
miasto.
Jastrzębie-Zdrój zostało uznane „Samorządem, który wspiera MŚP” za stworzenie małym i średnim przedsiębiorstwom
warunków do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz szczególne zasługi we
wspieraniu rozwoju sektora MŚP. Dodatkowo prezydent miasta Anna Hetman
otrzymała tytuł „Lidera, który wspiera
MŚP”.
- To dla mnie duże wyróżnienie, bo - jak
czytamy w uzasadnieniu - otrzymanie tak
Mieczysław Kieca, Wojciech Saługa i Anna Hetman odebrali nagrody
prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż trwały – mówi prezydent miasta Anna Przedsiębiorstw, organizowany przez
Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowipodejmowane działania w zakresie wspie- Hetman.
rania MŚP są skuteczne i mają charakter Europejski Kongres Małych i Średnich cach, odbył się już po raz ósmy.

Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębianie wśród

liderem gospodarki

najlepszych przedsiębiorców

Tekst: Katarzyna Wołczańska

Jastrzębie-Zdrój znalazło się w gronie „Wzorowych Gmin” województwa
śląskiego. Nasze miasto uhonorowano
w kategorii „Lider gospodarki”.
Kapituła, w skład której wchodzili przedstawiciele patronatów honorowych oraz
grono niezależnych ekspertów z instytucji nadzorujących wykorzystanie funduszy europejskich, oceniała m.in. projekty
i inwestycje z ostatnich lat, a także te realizowane obecnie.
Nasze miasto zostało dostrzeżone m.in.
za działania takie jak: wprowadzenie
Jastrzębskiej Karty Przedsiębiorcy, włączenie ponad 20 ha nowych terenów
inwestycyjnych do KSSE czy zwolnienia
w podatku od nieruchomości.
Konkurs pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Śląskiego oraz
Przewodniczącego Konwentu Powiatów
Województwa Śląskiego Starosty Bielskiego zorganizowało Wydawnictwo Europa Press Media.
www.jastrzebie.pl

Tekst: PUP Jastrzębie-Zdrój

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu- z niedoborami specjalistów.
-Zdroju już po raz czwarty wystąpił Panel został zakończony uroczystym
w roli współorganizatora Europejskie- wręczeniem nagród nominowanym figo Kongresu Małych i Średnich Przed- nalistom konkursu dla najlepszych śląsiębiorstw. Tegoroczna sesja panelowa, skich przedsiębiorców, wśród których
współtworzona przez jastrzębski Urząd znaleźli się również laureaci z JastrzębiaPracy pt. „Rynek pracownika, perspek- -Zdroju. W kategorii „Najlepszy debiut
tywy dla pracodawców”, poświęcona w biznesie” dyplom odebrała Justyna Nabyła zagadnieniom z
lepa, właścicielka
Justyna
Nalepa
i
Maciej
Kłak
zostali
zakresu zarządzania
„Pracownia Uciezasobami ludzkimi
SZYCIE F.H.U.
nagrodzeni podczas Europejskiego
w kontekście wysoJustyna
NaleKongresu Małych
kiego popytu na prapa”. W kategorii
i Średnich Przedsiębiorstw
cę. Tematy porusza„5 lat po debiune przez grono zacie”, w imieniu
proszonych ekspertów dotyczyły między właściciela firmy „Kłak Maciej Usługi
innymi sztuki zarządzania pokoleniami, Inżynierskie”, z rąk wiceministra Stanielastycznych form zatrudnienia czy choć- sława Szweda oraz Tadeusza Donocika,
by zatrudniania cudzoziemców i kon- Honorowego Prezesa Regionalnej Izby
sekwencji dla firm wynikających z tego Gospodarczej, wyróżnienie odebrał Anfaktu. Słuchacze mieli również okazję po- drzej Koba, dyrektor Powiatowego Urzęznać sytuację na francuskim rynku pracy du Pracy w Jastrzębiu-Zdroju.
i rozwiązania wprowadzane w związku
5
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Tor nie tylko dla rolkarzy
Teksty: Katarzyna Wołczańska, Patrycja Matacz

Na Stadionie Miejskim można jeździć na
rolkach. Nawierzchnia asfaltowa wokół
murawy została tutaj zmodernizowana
pod kątem uprawiania takiej właśnie
aktywności. Tor będzie też wykorzystywany przy okazji organizowania innych
imprez sportowych, jak na przykład
zawody rowerowe. Ma on 400 m długości i 5 m szerokości. Tor jest czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach od
16.00 do 19.00 oraz w soboty i niedziele
w godzinach od 10.00 do 19.00. Podczas
odbywających się meczów piłkarskich
tor będzie nieczynny.

Skrzyżowanie w
azjatyckim klimacie
Skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Północnej zostało zagospodarowanie. Wzrok
przyciąga teraz tutaj malownicza kompozycja wykonana w japońskim stylu.
Przestrzeń wysypano drobnym, jasnym
kamieniem, na którym wyeksponowano
głazy, a całość uzupełniają wysepki zieleni. Rosną tu m.in. trawy, wrzosy czy
drzewka bonsai.

Wyremontowany
parking

Zakończył się remont parkingu przy ul.
Podhalańskiej. W ramach zadania wymieniona została podbudowa i wykonana nawierzchnia z kostki brukowej. Po
remoncie wydzielonych zostało tutaj 70
miejsc parkingowych. Koszt robót wyniósł 265 tys. zł.
6
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Nowocześnie i kolorowo w przedszkolu w Boryni

Do takiego przedszkola chodzi się
z przyjemnością. Jest przyjazne, estetyczne, funkcjonalne, ale też ekologiczne.
W Boryni od nowa zbudowano przedszkole, które w niczym nie przypomina tych, jakie pamiętamy sprzed lat. To
pierwsza taka inwestycja w Jastrzębiu-Zdroju od ponad 30 lat. Teraz mali
mieszkańcy naszego miasta będą mie-

li do dyspozycji nowoczesną placówkę
opiekuńczo-edukacyjną spełniającą standardy europejskie. W obiekcie znajduje
się pięć sal ogólnych wraz z pomieszczeniami wyposażonymi w szafy do przechowywania pościeli, leżaków, materiałów dydaktycznych i pomocniczych. Są
też: hol do zajęć ruchowych, gimnastyki,
czy uroczystości przedszkolnych, a także

pięć przysalowych zespołów sanitarnych,
wyposażonych w brodziki, sanitariaty i umywalki dostosowane do potrzeb
dzieci oraz hol z szatnią. Oprócz tego
w budynku znajdują się kuchnia z jadalnią oraz zaplecze administracyjne i socjalne. Przedszkolaki będą też mogły korzystać z nowego placu zabaw i aktywnie
spędzać tu czas.

Projekt: „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla Przedszkola Publicznego nr 10 przy SP nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju” jest współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Na mieście doładujesz telefon
Jesteś poza domem, a bateria w telefonie
pokazuje zaledwie kilka procent? Teraz to
już nie problem. Na terenie miasta pojawiły się trzy ładowarki do telefonów komórkowych. Mowa o solarnych stacjach
ładowania urządzeń mobilnych, które
zlokalizowane zostały na terenie Ośrodka
Wypoczynku Niedzielnego, przy dawnym
sklepie Supersam przy al. J. Piłsudskiego
oraz na terenie dworca autobusowego
przy ulicy Podhalańskiej. Każda z tych
stacji wyposażona jest m.in. w panel słoneczny 30 W wraz z elektroniką sterującą i zabezpieczającą oraz akumulatorem,
a także w cztery porty USB klasy szczelności IP67 (odporne na kurz i wodę).
www.jastrzebie.pl
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Udogodnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej
Tekst oprac.: Katarzyna Wołczańska, grafika: www.mzkjastrzebie.com

Wraz z uruchomieniem nowej strony
internetowej MZK, udoskonalony został
elektroniczny rozkład jazdy. Istnieją cztery warianty wyszukiwania połączeń: po
numerze linii, po nazwie przystanku i po
nazwie ulicy.

Jak to działa?
Zacznijmy od wariantu najbardziej uniwersalnego. Wchodzimy w zakładkę POŁĄCZENIA (prawy górny róg), podajemy początek i koniec podróży. Na mapie
pokazuje się pierwszy wariant połączenia, natomiast w tabeli poniżej kolejne
warianty trasy. Aby poznać szczegóły
trasy wraz z czasem dotarcia na poszczególne przystanki, klikamy w znak „+” po
prawej stronie tabeli.
Bardzo przydatną funkcją jest lokalizacja
naszego miejsca pobytu na mapie. Klikając w dowolny punkt mapy zaznaczamy
punkt początkowy podróży i punkt końcowy – niezależnie od miejsca usytuowania przystanków. Wyszukiwarka pokaże
nam czas dojścia do najbliższego przystanku i warianty trasy z czasem odjazdu
autobusu, a także przystanek końcowy
z czasem dojścia do miejsca końcowego
zaznaczonego na mapie.

Wyszukiwanie połączeń
po numerze linii

Wyszukiwanie połączeń
po NAZWIE PRZYSTANKU CZY ULICY

Wybierając numer linii widzimy trasę
z zaznaczeniem aktualnej lokalizacji autobusu, a także z informacją o ewentualnym opóźnieniu lub przyspieszeniu
jazdy. Z prawej strony pojawia się rozwinięty schemat trasy. Klikając na konkretny przystanek, widzimy czas najbliższych
odjazdów. Możemy także zerknąć na rozkład jazdy obowiązujący na konkretnym
przystanku. Klikając na czas odjazdu
widzimy wariant całej trasy z godzinami
odjazdów na innych przystankach. Rozkład jazdy można wydrukować.

Wybierając wariant wyszukiwania po nazwie przystanku widzimy wszystkie linie
autobusowe odjeżdżające z tego miejsca.
Klikając w nazwę przystanku, możemy
skorzystać z informacji dotyczącej najbliższych odjazdów, a także z rozkładu
jazdy obowiązującego na tym przystanku. Wyświetla się on również po wejściu
w oznaczenie konkretnej linii. Podobnie
jest w wariancie wyszukiwania po nazwie
ulicy. Wyszukiwarka pokaże wszystkie
przystanki przy niej usytuowane wraz
z oznaczeniem linii autobusowych.

Najmłodsi już studiują
Tekst i fotografie: Łukasz Parylak

Jastrzębski Uniwersytet Dziecięcy Wyższej Szkoły Humanitas zainaugurował
rok akademicki. Przyjęcie najmłodszych
jastrzębian w poczet studentów oraz uroczyste ślubowanie odbyło się 27 października w auli Zespołu Szkół nr 6 im. Króla
Jana III Sobieskiego. Świeżo upieczeni
studenci odebrali indeksy i wysłuchali inauguracyjnego wykładu na temat ssaków.
Uniwersytet Dziecięcy to zajęcia dla dzieci w wieku 6 – 12 lat, które nie boją się zadawać pytań. W każdy weekend odbywają się zajęcia wykładowo – warsztatowe
umożliwiające doświadczyć praktycznej
strony zdobytej wiedzy z różnych dziedzin. Warsztaty to m.in.: doświadczenia
8

chemiczno-fizyczne, laboratorium biologiczne czy spotkania z kuchnią molekularną. Uniwersytet Dziecięcy to również
Fabryka Kreatywności, gdzie kilka razy w

tygodniu odbywają się zajęcia plastyczne,
taneczne, kulinarne i kreatywne. Cennik
zajęć oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie WSH.
Jastrząb I listopad 2018

AKTUALNOŚCI

Z myślą o kolei będziemy kształcić specjalistów
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Łukasz Parylak

Najlepsi uczniowie Technikum nr 5 oraz
Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 będą
mogli liczyć na pracę w Jastrzębskiej
Spółce Kolejowej. Porozumienie między
miastem i spółką dotyczące współpracy
w zakresie organizowania praktycznej
nauki zawodu w formie zajęć praktycznych oraz zatrudnienia absolwentów
szkół zostało zawarte 11 października
w Urzędzie Miasta. Porozumienie dotyczy uczniów rozpoczynających naukę
w roku szkolnym 2019/2020. Obejmuje
ono przede wszystkim współpracę w zakresie organizowania praktycznej nauki
zawodu w formie zajęć praktycznych dla
uczniów kształcących się w zawodach:
technik transportu kolejowego, technik
automatyk sterowania ruchem kolejowym, monter nawierzchni kolejowej.
Zajęcia praktyczne będą się odbywać w
JSK. Na pracę mogą liczyć najlepsi w na-

Artur Stroka, prezes JSK i Anna Hetman, prezydent miasta, podpisali porozumienie

uce i zachowaniu absolwenci, którzy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Absolwenci zostaną wytypowani przez
dyrekcję szkół w liczbie uzgodnionej
wcześniej z JSK.

WiFi Ryjec najlepszy
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Łukasz Parylak

Po raz drugi odbył się Festiwal BOB-ów,
czyli budżetów partycypacyjnych szkół
średnich. Uczniowie walczyli o nagrodę
specjalną prezydenta miasta.
Po raz pierwszy szkołom przyznano budżety partycypacyjne w 2017 roku. Wtedy też narodziła się idea festiwalu, podczas którego młodzież sama prezentuje,
w jaki sposób te środki zostały wykorzystane. W tegorocznej edycji zaprezentowali się uczniowie z Zespołu Szkół nr 1,
Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 3,
Zespołu Szkół nr 6, Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego. Każdy z nich do wydania
miał 3500 zł.
Pomysłowości młodzieży szkolnej nie
brakuje. Podczas prezentacji można było
zobaczyć realizacje takich projektów jak
kawiarenka szkolna, kącik do odpoczynku, zakup cymbergaja, piłkarzyki, puf,
projektora kinowego czy trampolin. Jury
oceniało nie tylko pomysł, ale również
www.jastrzebie.pl

sposób wykonania, rodzaj prezentacji,
pozyskane dodatkowe środki.
Ostatecznie za miano najlepszego uznano
pomysł uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego. Stworzono tam WiFi
Ryjec, czyli kącik dla uczniów, w którym

na wygodnych kanapach mogą odpocząć,
pouczyć się do lekcji czy po prostu miło
spędzić czas. Jako nagrodę, prezydent
Anna Hetman przekazała na ręce uczennic ZSMS czek na 3500 zł.
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Dowiedz się

jak być zdrową
i piękną kobietą
19 listopada w godzinach od 12.00 do 16.00.
aula Zespołu Szkól nr 6 przy ulicy Harcerskiej 12
„Zdrowie Kobiety” pod takim hasłem
odbędzie się wydarzenie, podczas którego panie będą mogły dowiedzieć się jak
ważne są badania profilaktyczne, czym
jest właściwa dieta oraz w jaki sposób
dbać o urodę.
W programie m.in.:
- godz. 12.30 - 13.00 – „Szkoła Świadomego Rodzicielstwa” – prezentacja i informacja o projekcie - Joanna Kuźnik,
położna oddziałowa Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 2.
- godz. 13.00 - 13.30 – Badania prenatalne – czy to ważne? Profilaktyczne Programy Zdrowotne - lek. ginekolog Tomasz

Dembnicki.
- godz. 13.30 – 14.20 – „Jak radzić sobie
ze stresem? Techniki relaksacji” – Katarzyna Burzec, psycholog kliniczny WSzS
nr 2.
- godz. 14.20 - 14.50 – „Prawidłowe odżywianie podstawą dobrego funkcjonowania” – dietetyk Anna Gałuszka, kierownik
działu żywienia WSzS nr 2.
- godz. 14.50 – 15.20 – „Właściwa higiena
rąk szansą zachowania zdrowia” – epidemiolog Mariola Antończyk, Zespół d/s
Zakażeń Szpitalnych i Higieny WSzS nr
2.
- godz. 15.20 – 16.00 – Poradnia „Dobry
dietetyk – dieta w różnych schorzeniach”,

Silna słaba płeć
Tekst i fotografia: Aleksander Kaszak

Zakończyła się kolejna edycja kursu samoobrony dla kobiet, zorganizowanego
przez Straż Miejską w Jastrzębiu-Zdroju.
W prowadzonych od września zajęciach
uczestniczyło 40 pań. Pod okiem doświadczonych instruktorów miały one
okazję zapoznać się z przystępnymi dla
kobiet w każdym wieku technikami samoobrony oraz uzyskać praktyczne in-

formacje dotyczące bezpieczeństwa na co
dzień.
- Wszystkie panie zainteresowane taką
formą zajęć, zapraszamy na następną edycję kursu w przyszłym roku. O szczegółach
będziemy informować za pośrednictwem
lokalnych mediów – informują strażnicy
miejscy.

poradnia dietetyczna przy
ul. Wrocławskiej 8.
Atelier Stanika z Jastrzębia-Zdroju udzielać będzie porad dotyczących właściwego
doboru bielizny.
Przedsięwzięcie organizuje Miasto Jastrzębie-Zdrój we współpracy z Jastrzębską Radą Kobiet.

Ogrzewalnia już działa
Tekst: Aleksander Kaszak

Przy ul. Północnej działa ogrzewalnia.
Pomieszczenia czynne są w godz. od
18.00 do 8.00. To tutaj osoby bezdomne
mogą schronić się przed zimnem, zaparzyć herbatę czy skorzystać z prysznica.
Zgodnie z zapisami regulaminu, ogrzewalnia zapewnia tymczasowe schronienie osobom bezdomnym przebywającym
na terenie Jastrzębia-Zdroju. Dodatkowo
stwarza ona możliwość wykonania podstawowych zabiegów higienicznych. Jak
pokazują doświadczenia lat ubiegłych,
osoby bezdomne chętnie korzystają z tej
formy pomocy i w czasie zimnych nocy
przenoszą się z chodników i ulic, klatek
schodowych czy innych miejsc właśnie
do ogrzewalni. Warto dodać, że cały teren ogrzewalni jest ogrodzony i monitorowany, a dodatkowo w godzinach jej
funkcjonowania na miejscu obecny jest
zawsze strażnik miejski. Mundurowy,
oprócz zapewnienia ładu i porządku,
podejmuje natychmiastowe działania
w przypadku zaistnienia nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń.

SENIORZY

Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował rok akademicki
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Łukasz Parylak

W Domu Zdrojowym odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2018/2019 Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 10 października licznie zgromadzeni
słuchacze wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Głos kobiet w przestrzeni
publicznej. Refleksja na kanwie książki
„Szkic do portretu Ślązaczki”. Refleksja
feministyczna.”, który wygłosiła dla nich
dr hab. prof. UŚ Elżbieta Górnikowska-Zwolak. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim – grupa
w Jastrzębiu-Zdroju funkcjonuje w naszym mieście od 2002 roku.

Świętowali seniorzy
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Europejski Dzień Seniora to świetna
okazja, by przypomnieć o tym, jak bardzo potrzebne społeczeństwu są starsze
osoby. To też możliwość, by spotkać się
w większym gronie i wspólnie pokazać
młodszemu pokoleniu, że „senior” to naprawdę brzmi dumnie. W naszym mieście seniorzy świętowali 18 października. Były okolicznościowe przemówienia,
a ze sceny Domu Zdrojowego popłynęło
wiele ciepłych życzeń. Przy takiej okazji
nie mogło też zabraknąć sąsiedzkich rozmów, śpiewu, tańców i wspólnej zabawy.

Odwiedź klub seniora
Tekst: Katarzyna Wołczańska,
fotografia: Piotr Kędzierski

Gimnastyka ogólnoustrojowa, zajęcia
z rękodzieła czy taniec i śpiew to tylko
niektóre z propozycji na spędzenie czasu w Klubie Seniora. Ten działa przy ul.
Mazowieckiej 10 (obok banku). Bogata
oferta bezpłatnych zajęć skierowana jest
przede wszystkim do mieszkańców powyżej 60. roku życia, ale nie tylko. Klub
Seniora otwarty jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 13.00 do 19.00.
www.jastrzebie.pl
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Ponad 4400 wypożyczeń JASkółek
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Ponad 4400 razy w tym sezonie skorzystano z Jastrzębskiego Roweru Miejskiego. W systemie zarejestrowało się ponad
1000 osób.
Wstępne wyniki tegorocznego programu, który zakończył się 31 października,
są bardzo dobre. Rowery wypożyczono
ponad 4400 razy. To znacznie więcej niż
rok temu. W systemie zarejestrowało się
ponad 1000 osób.
- Wprowadzenie do Jastrzębia-Zdroju
roweru miejskiego było strzałem w dziesiątkę. Już w ubiegłym roku, kiedy po raz
pierwszy pojawiły się u nas stacje z jednośladami, jego popularność przerosła nasze
oczekiwania. W tym roku było jeszcze
lepiej. Ten przyjazny dla otoczenia i środowiska, alternatywny środek transportu
to trafiona propozycja poruszania się po
mieście – ocenia prezydent miasta Anna
Hetman.
Początkowo w Jastrzębiu-Zdroju dostępne były 4 stacje, na których można było
wypożyczyć 30 rowerów, w tym rowery
wyposażone w fotelik do przewożenia
dzieci. Od początku września system zo-

stał rozbudowany o dodatkowe 3 stacje i
30 rowerów, które zostały uruchomione
we współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową.
- Tegoroczny program pilotażowy Jastrzębskiego Roweru Miejskiego to dla nas
powód do wielkiej satysfakcji. Cieszymy
się ze skali wykorzystania systemu – 4400
wypożyczeń pokazuje, że system Nextbike
się sprawdził. Cieszy nas też nawiązanie
współpracy z JSW S.A. Dzięki wrześniowej rozbudowie Jastrzębski Rower Miejski
stał się jeszcze bardziej praktyczny. Zyskali

na tym pracownicy JSW i wszyscy mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju – mówi Robert
Lech, prezes Nextbike Polska, operatora
Jastrzębskiego Roweru Miejskiego.
Użytkownicy najchętniej wypożyczali rowery na stacji Urząd Miasta i DH Domus.
Najpopularniejszą trasą była przejażdżka
między tymi stacjami oraz sprzed hali widowiskowo-sportowej w kierunku Urzędu Miasta. Średni czas jednego wypożyczenia to 33 minuty i 56 sekund.

Fotowoltaika uchroniła 2205 drzew
Tekst: Patrycja Matacz

Odpowiednio dobrana instalacja fotowoltaiczna potrafi nie tylko zadbać
o nasze środowisko naturalne, ale również zmniejszyć koszty energii elektrycznej. W Jastrzębiu-Zdroju zainstalowane
ogniwa przynoszą znaczne korzyści.
Dzięki wyprodukowaniu do tej pory 140

MWh energii elektrycznej, uchroniliśmy
przed wycinką 2205 drzew, a do atmosfery nie przedostały się aż 84 tony CO2.
Ilość wyprodukowanej energii przez instalacje zamontowane na budynkach komunalnych jest równa 560 000 km przejechanych samochodem. Oznacza to, że

można prawie 14 razy okrążyć kulę ziemską. W najbliższym czasie miasto przewiduje zabudowę farm fotowoltaicznych na
obiektach szkolnych jak takich jak: SP1,
ZS12, ZS17.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwały Nr XIX.136.2017 z dnia 28 września 2017 r.:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.
Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
Al. Józefa Piłsudskiego 60, w terminie do 7 grudnia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój.
Uwagi i wnioski można składać do 7 grudnia 2018 r. z art.40 ustawy: w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: ar@um.jastrzebie.pl
Zgodnie z art. 41 ustawy uwagi i wnioski złożone po terminie 7 grudnia 2018 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 42 ustawy uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Jastrząb I listopad 2018
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SPORT

Derbowy podział punktów
Tekst: Łukasz Parylak, fotografia: Arkadiusz Kogut/GKS Jastrzębie

Remisem 1:1 zakończyło się spotkanie
GKS-u Jastrzębie z GKS-em Tychy. Na
ten pojedynek długo czekali kibice, którzy licznie stawili się na stadionie przy ul.
Harcerskiej i stworzyli prawdziwie derbową atmosferę.
Pierwsza odsłona spotkania to czujna gra
defensywna obu drużyn. O ogromnym
szczęściu mogli mówić goście, którzy
w doliczonym czasie gry, sobie tylko znanym sposobem oraz w okolicznościach
trudnych do oceny z punktu widzenia kibiców, pokonali Grzegorza Drazika. Gol
został zapisany Omarowi Monterde.
Druga połowa spotkania rozpoczęła się
od trzęsienia ziemi, a potem napięcie
tylko rosło. W 55 minucie, po wzorowo
wykonanym rzucie rożnym, wyjątkowej
urody trafieniem popisał się Kamil Szymura. Ten sam zawodnik jeszcze co naj-

mniej dwukrotnie stawał przed szansą
poprawy wyniku, ale ani on, ani jego koledzy nie byli w stanie wpakować piłki do

Lider lepszy na Jastorze
Tekst: Łukasz Parylak, fotografia: Piotr Kędzierski

siatki, choć dogodnych ku temu sytuacji
nie brakowało.

Wyjazdowa
passa trwa
Tekst: Łukasz Parylak

JKH GKS Jastrzębie podejmował na
własnym lodowisku ekipę „okupującą”
pierwsze miejsce tabeli PHL – GKS Katowice. Przegrana 0:2 pozostawiła w szeregach JKH ogromny niedosyt. Pomimo
bardzo dobrej gry, zwłaszcza w pierwszej
tercji, był to drugi z rzędu mecz, w którym nie udało się pokonać golkipera rywali.
Górnicze derby rozstrzygnęły się na ko14

rzyść gości z Katowic, choć do 46. minuty
spotkanie było wyjątkowo wyrównane.
Najpierw na ławkę kar został odesłany
Patryk Matusik, a wynik po stronie katowiczan otworzył Martin Čakajík. Wtedy
goście zaczęli kontrolować grę, a w 58.
minucie Jesse Rothla podwyższył prowadzenie. Była to trzynasta wygrana GKS-u
Katowice z rzędu.

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla osiągnęli
trzecie wyjazdowe zwycięstwo. W pięciu
setach pokonali MKS Będzin.
Z jeden strony cieszy wygrana, z drugiej
– żal punktu straconego z drużyną zajmującą ostatnie miejsce w tabeli PlusLigi.
Szczególnie dużo przemyśleń naszej drużynie powinien dostarczyć drugi i trzeci
set, przegrane kolejno do 21 i 19. Dzięki
doprowadzeniu do tie-breaka MKS Będzin mógł cieszyć się z pierwszego punktu wywalczonego w bieżącym sezonie.
Dopiero czwarta i piąta partia wyglądała
tak, jak oczekiwali tego kibice. Pomarańczowi właściwie rozgromili przeciwnika
wygrywając czwarty set do 13. Nie dali
się również pokonać w tie-breaku, pewnie wygrywając go do 10.

KULTURA

Instrumenty dęte zabrzmią w szkole muzycznej
Od 15 do 17 listopada odbędzie się 12.
edycja Międzynarodowego Konkursu
„Instrumenty Dęte”. Powołany w 1996
roku z inicjatywy dra hab. Stanisława
Śmietany – dyrektora szkoły – konkurs, współorganizowany jest przez
Państwową Szkołę Muzyczną I i II
stopnia w Jastrzębiu-Zdroju. Sprowadza on co dwa lata grających
na instrumentach dętych wybitnie
zdolnych uczniów szkół muzycznych z Polski oraz innych krajów
europejskich. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 200 uczestników z niemal
wszystkich posiadających szkoły muzyczne miast naszego kraju oraz z zagranicy – Czech, Litwy, Białorusi, Ukrainy
oraz Francji. W konkursie wezmą udział
również uczniowie Jastrzębskiej Szkoły
Muzycznej. Zmagania młodych artystów

będzie oceniało jury, w którym zasiądą
wybitni
instrumentaliści-pedagodzy:
Jerzy Mrozik jako przewodniczący oraz
Arkadiusz Adamski, Robertas Beinaris

(Litwa), János Benyus (Węgry), Benedykt Matusik i Roman Siwek. Międzynarodowy Konkurs „Instrumenty Dęte”
w Jastrzębiu-Zdroju jest interdyscyplinarny i obejmuje: flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbkę, puzon i tubę,

w którym mogą wziąć udział instrumentaliści w wieku do 20 lat. Konkurs ma na
celu z jednej strony prezentację umiejętności muzycznych, z drugiej - nabycie
sprawności estradowych, tak bardzo
ważnych dla przyszłych artystów
– muzyków. Przesłuchania konkursowe będą odbywały się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
w Jastrzębiu-Zdroju 15 oraz 16 listopada w godzinach od 9.00 do 19.00,
a w sobotę, 17 listopada, w godzinach od 9.00 do 14.00. Ogłoszenie
wyników konkursu oraz koncert
laureatów odbędzie się w sobotę, 17
listopada, o godzinie 17.00. Wstęp wolny
zarówno na przesłuchania konkursowe,
jak i koncert laureatów. Serdecznie zapraszamy miłośników dobrej muzyki!

Konkurs finansowany jest ze środków Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie oraz Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Ponadto, jest
rekomendowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz objęty patronatem Anny Hetman Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Nagrodzono najpiękniejsze latawce
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Nowe pomysły, nowe skecze, nowi bohaterowie
i nowe żarty! A oprócz tego? Powrót znajomych
twarzy i ich dalsze perypetie! Nie zabraknie też
śląskich akcentów!
Bilety w cenie 60 - 130 zł
do nabycia na www.biletyna.pl
Data: 9 grudnia, godz. 19.30
Miejsce: hala widowiskowo-sportowa

Miejski Ośrodek Kultury regularnie organizuje konkursy dla najmłodszych,
w których mogą oni wykazać się pomysłowością, zmysłem artystycznym i zdolnościami manualnymi. Tym razem dzieci
miały przygotować latawce. Na konkurs
dostarczono 29 oryginalnych i kolorowych prac. Nagrody wręczono 26 października w klubie Kaktus.
Pierwsze miejsce zajęli: Michał Hawełka
z SP nr 9, Julia Hawełka z SP nr 9 i Zu-

zanna Całus z SP nr 9. Na drugim miejscu
uplasowali się: Dominik Kopytek z SP nr
1, Zuzia Kraj z SP nr 18 i Radosław Wilk
z SP nr 1. Na trzecim miejscu znaleźli się:
Patryk Kabata z SP nr 4, Laura Śleszyńska z SP nr 12 i Katarzyna Płonka z SP
nr 4. Wyróżnienia otrzymały następujące
osoby: Maciej Komosa z SP nr 1, Wiktoria Wilk z SP nr 1 i Weronika Szczepaniak
z SP nr 9. Nagrodzone prace można podziwiać w Urzędzie Miasta.
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