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no jastrzębskich przedsiębiorców, którzy
już odnieśli sukces, jak i potencjału młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają
swoją przygodę z biznesem.

Drodzy Mieszkańcy,
Współpraca oraz partnerski dialog samorządu z biznesem są niezbędne. Samorządowcy muszą wiedzieć, czego oczekują od nich przedsiębiorcy, a ci z kolei,
jakiej pomocy od lokalnych władz mogą
się spodziewać. Stąd pomysł, aby po raz
kolejny zorganizować w naszym mieście
konferencję gospodarczą „Partnerstwo
poprzez gospodarkę”. 1 i 2 października
ponownie byliśmy tym miastem, które
pokazało, że warto wyjść naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Spotkanie było świetną okazją do zaprezentowania się zarów-

Z przyjemnością słuchałam jak powstały Browar Jastrzębie i Winnica Laguna.
Platforma learningowa EduChemLab
uczniów Zespołu Szkół nr 6, która rozsławiła szkołę na cały świat, robi wrażenie.
Podobnie jak ławka miejska, która mierzy
i wskazuje aktualną jakość powietrza. To
z kolei wynalazek młodych jastrzębian,
Michała Kaczorka i Michała Szyszkowskiego, o roboczej nazwie 8loading.
To właśnie z myślą o takich ludziach
wdrożyliśmy Jastrzębską Kartę Przedsiębiorcy. Dzięki niej nowo powstające firmy otrzymują wsparcie przedsiębiorców
o ugruntowanej i stabilnej pozycji na rynku. Tak budujemy partnerstwo pomiędzy
samorządem a sektorem prywatnym, bo
mamy świadomość, że tylko współpraca
przy obustronnym zaangażowaniu przyniesie oczekiwane rezultaty.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
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PARTNERSTWO POPRZEZ GOSPODARKĘ
Tekst: Izabela Grela, fotografie: Piotr Kędzierski

Innowacyjne pomysły na biznes, a także stwarzanie dogodnych warunków do inkubowania nowych przedsięwzięć gospodarczych były głównymi tematami II Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej „Partnerstwo
poprzez gospodarkę” w Jastrzębiu-Zdroju.
O ile pierwsza konferencja pokazywała
firmy o ugruntowanej pozycji na rynku
lokalnym i ogólnopolskim, o tyle podczas
tegorocznej edycji organizatorzy skupili
się na młodych inicjatywach gospodarczych i niecodziennych pomysłach na
biznes.
- W konferencji uczestniczyło wiele
firm, które realizują bardzo ciekawe pomysły na biznes. Najbardziej cieszy mnie
obecność tych nowych, niejednokrotnie
innowacyjnych przedsięwzięć. Jako miasto
budujemy pozytywny klimat dla rozwoju
przedsiębiorczości. Chcemy wspierać takie niecodzienne inicjatywy, tworzyć jak
najwięcej możliwości do rozwoju dla młodych. I ta konferencja jest tego przykładem
– podsumowuje Anna Hetman, prezydent miasta.
Podczas konferencji po raz pierwszy światło dzienne ujrzała innowacyjna
ławka miejska, która prócz tradycyjnych
funkcji, takich jak ładowanie telefonu,
ma czujnik pomiaru jakości powietrza.
Wyposażona jest również w oświetlenie,
którego barwa sygnalizuje stan powietrza
w jej otoczeniu.
- Chcieliśmy kilka nowych technologii
tutaj zastosować. Szczególnie na Śląsku
jest problem z jakością powietrza, często sięgamy po aplikacje, aby sprawdzić
tą jakość. My stwierdziliśmy, że lepiej to
przedstawić w sposób namacalny. Te kolowww.jastrzebie.pl

ry będą informowały o jakości powietrza
- mówią twórcy ławki Michał Kaczorek
i Michał Szyszkowski.
O stawianiu pierwszych kroków
w biznesie i determinacji w dążeniu do
wyznaczonego celu mówili także właściciele Winnicy Laguna i Browaru Jastrzębie. – Produkuję wino w Boryni. To moja
pasja. Bo do biznesu trzeba mieć serce i nie
poddawać się – mówił Lecz Sikora z Winnicy Laguna.
Konferencja była też platformą wymiany doświadczeń i spostrzeżeń samych
przedsiębiorców. - Po raz drugi miałam
okazję uczestniczyć w konferencji gospodarczej w Jastrzębiu-Zdroju. I muszę
stwierdzić, że tegoroczna edycja pokazała,
że w mieście zwrócono wreszcie uwagę na
rozwój gospodarczy. I nie są to tylko deklaracje. Bardzo ciekawym punktem jest
pokazywanie naszych miejskich innowacji. Mamy się czym chwalić i uważam, że
promocja naszych firm przez miasto - na
warunkach równego dostępu - to bardzo
dobry kierunek – podsumowuje Marta
Kozłowska z firmy szkoleniowo-doradczej Blueform.
Podczas konferencji przedstawiono
wynalazki uczniów z Zespołu Szkół nr
6. Rozmawiano również o krokach jakie
miasto podejmuje, by edukacja odpowiadała bieżącym potrzebom rynku pracy.
- Konferencja była bardzo dobrą okazją

do wymiany poglądów i doświadczeń samorządu lokalnego i biznesu. Chcemy, by
miasto było postrzegane jako przyjazne
przedsiębiorcom. To jest ważne, zwłaszcza
dla realizowanej przez nas strategii budowania tzw. drugiego filaru. Partnerstwo
z Jastrzębską Spółką Węglową przynosi
już efekty. Teraz chcemy kłaść nacisk na
tworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania w mieście małych i średnich
przedsiębiorców – podsumowuje Anna
Hetman.
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KADENCJA W LICZBACH

SAMORZĄD

21

października odbędą się wybory samorządowe.
Wybierzemy Sejmik Województwa Śląskiego, Radę Miasta
oraz Prezydenta Miasta

23

radnych wybierać będziemy spośród 181 kandydatów,
w czterech okręgach

5

kandydatów ubiegać się będzie o stanowisko
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Kadencja 2014 -2018 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

2014 		

2015

2016

2017

2018

W wyborach samorządowych
16 listopada 2014 r. wybraliśmy
23 radnych, którzy spośród
swojego grona wyłonili
przewodniczącego Rady Miasta
i wiceprzewodniczących

Rada Miasta obradowała na:

5

40 sesjach zwyczajnych
30 sesjach nadzwyczajnych
5 sesjach uroczystych

40

75

30

659
tyle uchwał przyjęła
Rada Miasta
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8
w tylu komisjach stałych
pracowali radni.
Były to:

1/ Komisja Skarbu

5/ Komisja Bezpieczeństwa

2/ Komisja Polityki

Publicznego i Samorządu

Gospodarczej i Bezrobocia

Terytorialnego

3/ Komisja Edukacji i Polityki

6/ Komisja Kultury i Sportu

Społecznej

7/ Komisja Rewizyjna

4/ Komisja Gospodarki

8/ Komisja ds. skarg, wniosków

Komunalnej i Przestrzennej

i petycji

1

5

2

6

3

7

4

8

www.jastrzebie.pl
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INWESTYCJE

"DASZEK" W BUDOWIE

KOLEJNA SIŁOWNIA PLENEROWA

Prace na budowie przy ul. Witczaka nie zwalniają tempa.
Zakończyły się roboty związane ze wznoszeniem garażu
podziemnego i powstają już ściany zewnętrzne pierwszych
mieszkań.
- Naszą intencją jest, by budynek był budynkiem modelowym,
wykonanym w nowoczesnej technologii o wysokim poziomie
estetycznym i jakościowym – tak by mieszkało się w nim jak
najlepiej – zapewnia Ernest Famulski, prezes Jastrzębskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek”.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zarząd „Daszka”
podjął decyzję o zleceniu zaprojektowania i wykonania monitoringu wizyjnego wokół budynku, natomiast w oknach
mieszkań poziomu przyziemia zamontowane zostaną rolety
antywłamaniowe.

Siłownie pod chmurką cieszą się w naszym mieście dużą
popularnością. Mieszkańcy niezależnie od wieku korzystają
z urządzeń rozmieszczonych w różnych częściach Jastrzębia-Zdroju. W planach jest budowa kolejnej siłowni, tym razem na ulicy Wrzosowej. Wzdłuż chodnika pojawić się mają
takie urządzenia jak: biegacz, wypychacz, orbitrek, rowerek
oraz urządzenie z funkcją podciągania nóg. Oprócz tego
firma, która wyłoniona zostanie w drodze przetargu, będzie
miała za zadanie również wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej.

ROZPOCZĄŁ SIĘ REMONT W ZS 9

WYREMONTOWANY CHODNIK

Piesi mogą już spacerować chodnikiem przy ulicy Wielkopolskiej, prowadzącym w stronę kościoła i szkoły. Prace remontowe zostały zakończone, a polegały one na wymianie
podbudowy i wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej. Koszt inwestycji wyniósł 15 555,97 zł.

6

Oczekiwana przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół nr 9
przy ul. 11 Listopada już się rozpoczęła. W ramach pierwszego etapu inwestycji przewidziano wyburzenie istniejącego, głównego wejścia do szkoły i dobudowę w jego miejscu
nowej klatki schodowej wraz z windą osobową i pochylnią
dla osób niepełnosprawnych. Wymienione zostaną też przyłącza wodne i energetyczne, a teren pomiędzy ul. 11 Listopada a nowym wejściem do szkoły będzie zagospodarowany.
Koszt zadania wynosi 1,6 mln zł. Obecnie prowadzone są
prace rozbiórkowe.

Jastrząb I październik 2018
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ŻELAZNY SZLAK ROWEROWY

REMONTUJĄ CHODNIK

Pięć samorządów leżących bezpośrednio przy granicy polsko-czeskiej postanowiło z problemu zamykanych i niewykorzystanych linii kolejowych stworzyć unikatowy transgraniczny
produkt turystyczny. Tak powstał „Żelazny szlak rowerowy”
łączący Godów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Piotrowice
k. Karwiny i Karwinę. W naszym mieście zrealizowany został odcinek o długości 995 m. W drugim etapie – w ramach
projektu „Rowerem po żelaznym szlaku” - wybudowana zostanie ścieżka licząca ponad 8,35 km.

Trwa remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej. Roboty prowadzone są na długości 596 m i obejmują wymianę podbudowy, korektę łuków i wysokości krawężnika oraz wykonanie
nawierzchni z kostki brukowej. Prace potrwają do połowy
listopada. Ich koszt wynosi 393 tys. zł. Zadanie otrzymało
dofinansowane Ministra Infrastruktury i Budownictwa z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 232 500 zł.

TOR NIE TYLKO DLA ROLKARZY
ZEGAR ZNÓW ODMIERZA CZAS

Zegar powrócił do Zdroju i znów odmierza czas na skrzyżowaniu ulic: 1 Maja i Tadeusza Kościuszki. Przypomnijmy, że
pod koniec 2016 roku doszło do wypadku, podczas którego
samochód uderzył w uliczny zegar, wskutek czego ten uległ
zniszczeniu. Teraz w miejscu starego zamontowane zostało
zupełnie nowe urządzenie.

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.
SKATING DAY
12 października, godz. 17.00 - 20.00 będą warsztaty
dla początkujących i zaawansowanych oraz pokazy
Freestyle.

www.jastrzebie.pl
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GOSPODARKA

CORAZ WIĘCEJ INWESTORÓW
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Miasto dysponuje siedmioma obszarami inwestycyjnymi
o łącznej powierzchni blisko 57 ha. Zarówno obszar Dębina,
pole Ruptawa, jak i pole Bzie oraz pole Moszczenica to obszary objęte statusem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Inwestowanie na terenach KSSE wiąże się nie tylko z możliwością skorzystania z ulg i preferencji, ale też zapewnia lokalizację
inwestycji w strategicznych dla miasta rejonach.
- Trzeba pamiętać o tym, że rolą miasta nie jest tworzenie
nowych miejsc pracy. Za to naszym obowiązkiem jest stworzenie

jak najbardziej dogodnych warunków do tego, by mieszkańcom
dobrze się żyło i by inwestorzy zauważyli potencjał tego miejsca.
Mam tutaj na myśli szereg działań, które budują tak zwaną miękką tkankę miejską. Obierając taki kierunek rozwoju, stajemy się
atrakcyjni zarówno dla pracownika i pracodawcy – podkreśla
prezydent miasta Anna Hetman.

4
2
5
6
1
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Zainteresowanie inwestorów terenami inwestycyjnymi
w latach 2015 – 2018

Rozbudowa infrastruktury drogowej do terenów inwestycyjnych

1/ KSSE Pole Moszczenica
1 firma ulokowała działalność; 1 firma w budowie
2/ KSSE Pole Bzie
2 działki sprzedane
3/ KSSE Pole Ruptawa
Miasto podpisało list intencyjny z firmą zainteresowaną
prowadzeniem działalności
4/ Obszar Dębina
1 firma ulokowała działalność; 23 ha włączono do KSSE

5/ ul. Rolnicza – odcinek ulicy został już przebudowany,
na kolejnym będą prowadzone prace
6/ ul. Towarowa – Moszczenicka – jest gotowy projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulic
7/ ul. Chlebowa – jest gotowy projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy

W latach 2015 – 2018
miasto wydało 33 pozwolenia
na budowę lub rozbudowę firm już istniejących.
Jastrząb I październik 2018
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PREZYDENT MIASTA LIDEREM SAMORZĄDNOŚCI
Tekst: Izabela Grela, fotografia: Piotr Kędzierski

Anna Hetman laureatką ogólnopolskiego konkursu „Menadżer Innowacji 2017”. Nagroda została przyznana za wzorcową
współpracę samorządu z biznesem dla rozwoju miasta.
Prezydent Anna Hetman tytuł lidera samorządności za
wzorcową współpracę samorządu z biznesem dla rozwoju miasta otrzymała podczas II międzynarodowej konferencji gospodarczej „Partnerstwo poprzez gospodarkę”.
- Uzyskanie tytułu nie było proste. Najlepiej wiedzą o tym ci,
którzy musieli spełnić wszystkie wymogi konkursu, aby uzyskać
tytuł. Wybieraliśmy najlepszych z najlepszych – mówili podczas
wręczania tytułu Edward Szlęk, przewodniczący kapituły konkursu „Menadżer Innowacji 2017” oraz Michał Macek - pełnomocnik zarządu komitetu ds. rozwoju klastrów.
- Okazuje się, że to, co konsekwentnie realizujemy od czterech
lat daje efekt. Można małymi krokami dojść do wytyczonego celu.
A naszym celem jest budowanie miasta przyjaznego dla rozwoju przedsiębiorczości. Miasta, które jest partnerem zarówno dla
Jastrzębskiej Spółki Węglowej jak i dla małych i średnich przedsiębiorców – podsumowała wyróżnienie prezydenta Anna Hetman.

Ogólnopolski konkurs „Menadżer Innowacji 2017” organizowany był pod honorowym patronatem ministerstwa: Energii, Przedsiębiorczości i Technologii, Środowiska, Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Sportu. Partnerem Forum
była Polska 3.0, a partnerem organizacyjnym Komitet Rozwoju
Zagłębia.

TRZY GMINY JEDEN CEL - POZYSKAĆ INWESTORA
Tekst i fotografia: Izabela Grela

Jastrzębie-Zdrój, Godów i Mszana wspólnie będą zabiegać o pozyskanie inwestora. Drugiego dnia II Międzynarodowej
Konferencji Gospodarczej, która odbyła
się w naszym mieście, prezydent Jastrzębia-Zdroju oraz wójtowie gmin Godów
i Mszana podpisali list intencyjny
o współpracy na rzecz utworzenia wspólnej oferty inwestycyjnej „Partnerzy
w biznesie” oraz działania na rzecz rozwoju i promocji gospodarczej.
- To realna odpowiedź na zmieniające
się warunki rynkowe. Zgodnie z nowym
ustawodawstwem cała Polska jest strefą
www.jastrzebie.pl

ekonomiczną. Inwestor może dosłownie
wszędzie lokować swój biznes, licząc na
preferencyjne warunki do inwestowania.
Od konkurencyjności naszej oferty inwestycyjnej i skuteczności promocji gospodarczej będzie teraz wiele zależało. Musimy
się wyróżnić – tłumaczy Anna Hetman,
prezydent Jastrzębia-Zdroju. – Stąd pomysł na to, by zjednoczyć siły. Łączy nas
bliskość autostrady A1 oraz granicy z Republiką Czeską. To są atuty, którymi chcemy się chwalić na szeroką skalę – dodaje.
Sygnatariusze dokumentu zadeklarowali działania na rzecz wspólnie prowa-

dzonej promocji gospodarczej. Włodarze
wszystkich gmin są też zainteresowani
przygotowaniem
wykwalifikowanych
kadr w oparciu o profile kształcenia zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy.
– Godów poprzez partnerstwo z dużo
większą gminą, taką jak miasto Jastrzębie-Zdrój, zyskuje na konkurencyjności. Potencjalni inwestorzy badają rynek pracy.
Swoją decyzję niejednokrotnie uzależniają
od możliwości zatrudnienia pracowników.
Dzięki tej współpracy możemy uatrakcyjnić naszą ofertę, a w przyszłości zagwarantować miejsca pracy dla większej ilości
osób – mówi Mariusz Adamczyk, wójt
gminy Godów.
Jastrzębie, Godów i Mszana chcą
współpracować m.in. w zakresie tworzenia wspólnej oferty dla inwestorów i firm
zainteresowanych rozwojem w regionie.
Ich celem jest zwiększenie możliwości
rozwoju i zagospodarowania kolejnych
terenów inwestycyjnych, zarówno tych
objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej, jak i oferowanych poza terenami strefowymi.
– To dobrze, że jako sąsiedzi ciągle zacieśniamy współpracę. Mam nadzieję że
wspólne działania otworzą nam nowe
możliwości inwestycyjne nie tylko dla
naszych gmin, ale również dla całego regionu. Patrząc na wspólny interes jest to
dobra decyzja – podsumowuje Mirosław
Szymanek, wójt gminy Mszana.
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WIADOMOŚCI

SKORZYSTAJ Z APLIKACJI ALARMOWEJ
Tekst: Katarzyna Woczańska, grafika:

OpiekaNova dla Miasta Jastrzębie-Zdrój to aplikacja alarmowa,
dzięki której możemy czuć się bezpiecznie. Aplikacja powstała
przede wszystkim z myślą o seniorach, którym nie są obce nowoczesne technologie, jednak z rozwiązania mogą też korzystać
inne osoby.
- Jastrzębianie mają teraz możliwość szybkiego powiadamiania i to zupełnie za darmo – podkreśla Anna Hetman, prezydent
miasta.
Aby pobrać aplikację, wystarczy wejść na stronę www.jastrzebie.pl, kliknąć baner „Bądź bezpieczny, pobierz aplikację”
i zainstalować ją na telefonie z Androidem. W miejscu wskazania kontaktów podajemy trzy numery do bliskich, których będziemy chcieli zaalarmować o potrzebie pomocy. Dodatkowo
oznaczamy najważniejszy, z którym poza SMSem, nawiążemy
też połączenie głosowe.
- W przypadku niebezpieczeństwa należy kliknąć 3-krotnie
przycisk alarmowy na wyświetlaczu i automatycznie powiadamiamy każdego, kogo przyłączyliśmy do swojej sieci pomocowej –
wyjaśnia Marta Kozłowska ze Stowarzyszenia EBI Association.
Aplikacja została stworzona dla Miasta Jastrzębie-Zdrój przez
BlueformSoftware, OpiekaNova Sp. z o.o. i Stowarzyszenie EBI
Association we wspólnie realizowanym projekcie „Bezpiecznie
we własnym domu”.

WSPARCIE W CHOROBIE
PARKINSONA

SENIORZE,
ZASZCZEP SIĘ

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: pl.freepik.com

Tekst: Katarzyna Wołczańska

Jastrzębscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień
przeciwko grypie. To najprostszy sposób uchronienia się przed
chorobą i jej konsekwencjami, dlatego samorząd kolejny raz
zdecydował się na sfinansowanie programu profilaktycznego dla osób starszych. Na szczepienia zapraszamy jastrzębian
od 60. roku życia. Można je wykonać w przychodniach przy
ulicach: Wielkopolskiej 2a, Wyspiańskiego 8, Wodeckiego 21,
Górniczej 44 i Węglowej 4c. Podstawą do skorzystania z bezpłatnego szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego zameldowanie na terenie miasta oraz wiek.
PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ANNA HETMAN ZAPRASZA NA

Dotknęła cię choroba Parkinsona? Skontaktuj się z Jastrzębskim Stowarzyszeniem Parkinsonowskim.
- Podpowiemy jak żyć z chorobą oraz w miarę normalnie
funkcjonować w społeczeństwie. Wskażemy też optymalne sposoby korzystania ze świadczeń medycznych w tym zakresie – podkreślają członkowie stowarzyszenia. Dla osób, które zmagają się
z tą przypadłością, organizowane są m.in.: bezpłatne rehabilitacje, konferencje czy obozy.
W trzeci czwartek każdego miesiąca w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Wielkopolskiej 47 pełnione są dyżury. W godz.
od 16.00 do 18.00 dyżurujące osoby udzielą podstawowych informacji o chorobie Parkinsona oraz podpowiedzą jak i gdzie
szukać pomocy. Oprócz tego informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres: parkinsonjastrzebie@o2.pl lub telefonicznie
pod numerami: 509 385 202 (przewodniczący), 605 569 371
(wiceprzewodnicząca), 532 656 055, 501 200 285.
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BEZPŁATNE SZCZEPIENIA
DLA SENIORÓW PRZECIWKO GRYPIE
DLA KOGO?
mieszkańcY miasta
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
powyżej 60. roku życia

GDZIE?
Jastrząb I październik 2018
1. NZOZ „MEDICOR” Sp. z o.o. JastrzębieZdrój, ul. Wielkopolska 2a
Informacja i rejestracja: 32 47 16 924

4. Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej NZOZ Jastrzębie-Zdrój
- ul. Górnicza 44

SPĘDZAJ CZAS
W KLUBIE SENIORA
Tekst: Katarzyna Wołczańska

WIADOMOŚCI

ODBIERZ
KARTĘ SENIORA
Tekst: Katarzyna Wołczańska

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.

Ponad 4800 Kart Seniora wręczono już mieszkańcom naszego
miasta. Kartę taką mogą otrzymać osoby powyżej 60. roku życia, które dzięki jej posiadaniu korzystają ze zniżek, promocji
i ofert przygotowanych specjalnie z myślą o nich. Ogólnopolska
Karta Seniora jest bezpłatna, a jej dystrybucja należy do kompetencji Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu
Miasta. Zainteresowana posiadaniem Karty osoba musi mieć
przy sobie dowód osobisty oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy dla uczestników programu dostępny w Wydziale.

KOPERTA
MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE

PUNKT INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ

Tekst: Katarzyna Wołczańska

Ponad 7 tys. kopert życia trafiło już do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. To specjalny formularz z krótkim opisem stanu zdrowia, listą zażywanych leków, danymi chorego oraz kontaktami
do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny. Najczęściej przechowujemy ją w miejscu najbardziej dostępnym
(umownie w lodówce), którą oznaczymy specjalną naklejką
(dołączoną w kopercie). Dane, które znajdują się w kopercie są
cennymi informacjami dla lekarzy bądź ratowników pogotowia,
wezwanych do osoby samotnej bądź takiej, która straciła przytomność. Koperty można nieodpłatnie odbierać w Wydziale
Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

www.jastrzebie.pl

Tekst: Katarzyna Wołczańska

W naszym mieście działa Punkt Interwencji Kryzysowej.
W miejscu tym wsparcie otrzymują m.in. osoby doświadczające
przemocy w rodzinie, będące w żałobie, a także ofiary gwałtów
czy napadów. Osoby zgłaszające się do Punktu mogą liczyć na
natychmiastową pomoc psychologiczną, a w zależności od potrzeb także na poradnictwo pedagogiczne, prawne czy socjalne.
Placówka mieści się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Opolskiej 9 i czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 18.30. Pomoc uzyskać można również
telefonicznie pod nr.: 32 43 49 628, 32 43 49 627.
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AKTUALNOŚCI

WEŹ UDZIAŁ W OPRACOWANIU STUDIUM
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Tekst: ..................

- Zachęcamy mieszkańców do czynnego uczestnictwa w procedurze planistycznej, o której będziemy informować na stronach internetowych, w gazecie „Jastrząb” i na tablicach informacyjnych,
a także poprzez ogłoszenia parafialne – tłumaczy Barbara Mirecka, naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Miasta.

Trwają prace związane z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Jastrzębia-Zdroju. Jest to obowiązkowy dokument planistyczny określający politykę przestrzenną dla całego obszaru miasta, a jego
ustalenia są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Procedurę opracowania studium
można podzielić na pięć etapów:

1

2

1. Przystąpienie do sporządzenia studium.
W 2017 r. Rada Miasta przyjęła
uchwałę o przystąpieniu do sporządzania
studium. Na tym etapie wykonana zostanie inwentaryzacja urbanistyczna oraz
opracowanie ekofizjograficzne miasta.
2. Składanie wniosków.
Przez ogłoszenie i obwieszenia zawiadamia się o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego i wyznacza termin na składanie wniosków. Po
tym terminie prezydent miasta rozpatruje
wnioski. Następnie zostanie opracowany
projekt studium.

5

4

3

3. Opiniowanie i uzgadnianie projektu
studium.
Przygotowany projekt studium wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie zaopiniowany przez Gminną
Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną
oraz wysłany do opiniowania i uzgodnień
przez właściwe instytucje i organy.
4. Wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu.
Po wniesieniu zmian wynikających
z opiniowania i uzgodnień projekt stu-

dium wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Odbędzie się też dyskusja
publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie studium.
5. Uchwalenie projektu studium.
Rada Miasta przyjmuje uchwałę
o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz
z jednoczesnym rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag. Uchwała wraz
z dokumentacją planistyczną zostaje
przekazana do wojewody śląskiego.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W NAJEM
Lp.

1.

Nr
działki

Obręb

Jastrzębie
94/20
Miasto

k.m

-

Nr księgi
włieczystej

GL1J/00010023/0

Powierzchnia
najmu [m2]

Położenie (adres)

19,38

44-335 Jastrzębie-Zdrój,
al. Piłsudskiego 60
Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój

* Lokal przewidziano do oddania w najem podmiotowi będącemu operatorem wymiennika ciepła w budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
** Obowiązująca w 2018 roku minimalna miesięczna stawka czynszu została
wskazana w załączniku nr 1 (lp. 13) do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.652.2017 Prezydenta
Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój. Minimalna miesięczna
stawka czynszu na 2019 rok zostanie określona przez analogiczne do powyższego Zarządzenie Prezydenta Miasta. Zastosowana w umowie najmu stawka czynszu netto
będzie z dniem 01 stycznia każdego roku podwyższana w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwartałów, w których ceny uległy podwyższeniu w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
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Minimalna
Przeznaczenie stawka czynszu
Okres
lokalu
za najem lokalu najmu*
[zł netto/m²/m-c]

Wymiennik
ciepła*

4,50**

Termin
wnoszenia
opłat***

Do
Do 25-tego
trzech dnia każdego
lat
miesiąca

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Odrębnie od czynszu najemca uiszczał
będzie miesięcznie opłaty za media, jakie przypadać będą na powierzchnię najmu.
*** Najemca w sposób odrębny od czynszu będzie uiszczał opłaty z tytułu
korzystania z mediów, jakie przypadać będą na wynajęty lokal, w terminie 14 dni od
daty otrzymania faktur wystawionych przez Wynajmującego.
Od najemcy zostanie pobrana kaucja w wysokości trzykrotnego miesięcznego
czynszu brutto - zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.601.2016 Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 15.11.2016 roku w sprawie szczegółowych zasad najmu lokali
użytkowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Na Najemcy ciążył będzie obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na
rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój. Obecnie obowiązujące stawki podatku zostały uchwalone Uchwałą Nr XXI.143.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.10.2017 roku
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok.
Jastrząb I październik 2018

AKTUALNOŚCI

ZRÓB LATAWIEC
Klub Kaktus zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału
w konkursie na wykonanie latawca. Latawiec można wykonać
dowolną techniką, w formie płaskiej lub półpłaskiej. Prace należy
dostarczyć do 22 października do klubu Kaktus. Każda powinna
być podpisania na doczepionej kartce w następujący sposób:
imię, nazwisko, numer szkoły, klasa, telefon.

KONCERT
Tej gali nie można przegapić, na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści polskiej estrady. Zabrzmią największe
przeboje króla walca - Johanna Straussa, nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych operetek „Zemsta nietoperza”,
„Baron cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka Czardasza”
oraz „Kraina Uśmiechu”. Bilety w cenie 80 zł do nabycia online:
www.biletyna.pl, www.kupbilecik.pl
Data: 19 października, godz. 18.30 / Miejsce: kino Centrum

ODKRYJ

TAJEMNICE
NAUKI

Od wielu lat w naszym mieście odbywa się wyjątkowa impreza, jaką
jest Festiwal Sztuk Wszelkich - Zderzenia Działań Wrażliwych.
W tym roku szereg wydarzeń zaplanowano od 16 do 22 października
w Domu Zdrojowym. W programie warsztaty teatralne, spektakle
i koncerty. Gośćmi festiwalu będą m.in.: Teatr Łątka, Teatr Tetraedr, Walny Teatr i Teatr Lalek Marka Żyły. Koncerty dadzą: Agata
Karczewska i Bart Sosnowski.
Data: 16 do 22 października / Miejsce: Dom Zdrojowy

Marcin Styczeń z zespołem i koncertem „Lubię gadać z Leonardem”, wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego
„Zanurzeni w muzyce” oraz czytanie performatywne z Fundacją
Harmonicznego Chaosu czekać będą podczas finału „Muzosłów –
dźwięki literatury”. Atrakcji nie zabraknie również podczas finału
„Akademii Bibliotecznych Żaków”. Laureatom konkursu literacko-plastycznego „Legendarne dzieje” zostaną wręczone nagrody
i odbędzie się wernisaż prac, przewidziano też czytanie performatywne z Fundacją Harmonicznego Chaosu oraz przedstawienie
teatralne dla dzieci. Projekty dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury
Data: 25 października, godz. 17.30 finał projektu
„Muzosłów – dźwięki literatury”,
30 października, godz. 17.00 finał projektu
„Akademia Bibliotecznych Żaków”
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna

Nowopowstały Jastrzębski Uniwersytet Dziecięcy Wyższej Szkoły
Humanitas już działa. 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 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 www.humanitas.edu.pl/dzieciecy
www.jastrzebie.pl
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SPORT

Tekst: www.jastrzebskiwegiel.pl, fotografia: Piotr Kędzierski

Jastrzębski Węgiel na sezon 2018/2019 zaprezentowany. Znakomitą oprawę nadał temu wydarzeniu niezawodny duet artystów
znanych z prowadzenia dopingu podczas meczów siatkarskiej
reprezentacji Polski: Grzegorz Kułaga – Marek Magiera. Na deser grający w nowych strojach Pomarańczowi pewnie pokonali
mistrza Niemiec Berlin Recycling Volleys 4:0.
Prezentacja zespołu zaczęła się nie od numeru „1”, a od
„czwórki”, gdyż z takim właśnie numerem na koszulce występuje kapitan JW, Grzegorz Kosok. Środkowy bloku otrzymał
z rąk prezesa Gorola nowy trykot na sezon 2018/2019. Kolejni zawodnicy ubrani w stroje meczowe wybiegali na płytę boiska już w kolejności numerycznej. Wyjątek był tylko jeden.
Jako ostatni wybiegł bowiem oznaczony numerem „6” Dawid
Konarski. Świeżo upieczony mistrz świata z Turynu otrzymał
gorące powitanie, ale nie mogło być inaczej, skoro jak stwierdził
w zapowiedzi Magiera „takich ludzi jak on, jest w Polsce tylko

pięciu”. Z głośników popłynęło „We are the champions”, a potem
publiczność odśpiewała na cześć podwójnego mistrza świata
gromkie „Sto lat”. Jeszcze większy aplauz na trybunach wzbudził
fakt, iż do Jastrzębia przywieziony został puchar za mistrzostwo
świata, a Konarski niebawem trzymał go już w swoich rękach
i mógł dumnie zaprezentować kibicom wywalczone we
Włoszech trofeum!
Zwieńczeniem wydarzenia był mecz otwarcia sezonu,
w którym nasz zespół zmierzył się z mistrzem Niemiec Berlin
Recycling Volleys. Przed spotkaniem obaj szkoleniowcy umówili się na rozegranie meczu w normalnym formacie, do trzech
wygranych setów. Tylko w przypadku, gdyby jedna z drużyn
zwyciężyła w trzech partiach, miał być dograny dodatkowy set.
I tak właśnie się stało. Pomimo głębszych zmian w składzie, Pomarańczowi wygrali również czwartą partię, i tym samym całe
spotkanie 4:0.

ROWERZYŚCI NA TRASIE

ULICZNA "DYCHA"

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia:Piotr Kędzierski

Rekordowa frekwencja padła podczas rajdu rowerowego, który
odbył się 22 września. Udział w nim wzięło ponad 160 pasjonatów dwóch kółek. Tym razem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaproponował cyklistom wycieczkę rowerową, podczas
której mieli oni okazję zapoznać się m.in. z Żelaznym Szlakiem
Rowerowym. Zielony peleton wyruszył sprzed hali widowiskowo-sportowej. Podczas rajdu został wyłoniony zwycięzca konkursu na najciekawsze przebranie. Na obszarze całego naszego
miasta szlaków rowerowych jest pod dostatkiem. A jeśli nawet
w ciekawym miejscu trasa rowerowa nie została wytyczona, to
miejscowi rowerzyści doskonale radzą sobie jeżdżąc wieloma
innymi niemniej ciekawymi drogami.
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Tekst i fotografia: Łukasz Parylak

Blisko ośmiuset biegaczy wzięło udział w głównym biegu ósmej
edycji „Jastrzębskiej Dziesiątki”. 15 września główne ulice
naszego miasta stały się tłem dla święta biegaczy – „Jastrzębskiej
Dziesiątki”, a wcześniej „Biegów Małego Jastrząbka”. Rywalizację mężczyzn wygrał Kenijczyk Abel Kibet Rop, który pokonał
dystans 10 km w czasie 30 minut i 51 sekund i wyprzedził na
mecie swojego rodaka, Mathew Kosgei, o zaledwie dwie sekundy. Trzecie miejsce zajął Mateusz Mrówka. Wśród pań najlepsza
okazała się Renata Pliś. Drugie miejsce przypadło Ruth Matebo, a trzecie – Sylwii Ślęzak. Gościem specjalnym „Jastrzębskiej
Dziesiątki” była Wanda Panfil-González, która wspólnie z prezydentem miasta Anną Hetman „wystartowała” główny bieg.
Jastrząb I październik 2018

WYDARZENIA

SŁONECZNE DOŻYNKI ZA NAMI
Tekst i fotografia: Katarzyna Wołczańska

Coroczne święto rolników od lat obchodzone jest na terenie jastrzębskich sołectw i ogródków działkowych, a w tym
roku zorganizowano również dożynki miejskie. Te odbyły się
w Jarze Południowym. To właśnie tutaj za plony mieli okazję
podziękować nie tylko rolnicy, ale też pozostali mieszkańcy. Bo
choć Jastrzębie-Zdrój nie kojarzy się z rolnictwem, to wiele rodzin żyje tu z ziemi. Obchody dożynek wznowiono w naszym
mieście w 1995 roku i do pierwszej dekady XXI wieku były to
dożynki ogólnomiejskie, co roku organizowane w innym sołectwie. Teraz, po latach przerwy, znów mieliśmy okazję wspólnie
świętować. Był więc kolorowy korowód, występy artystyczne
i wyśmienita zabawa z Kabaretem Rak. W programie nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych i zaplecza gastronomicznego. Słoneczna pogoda sprzyjała biesiadowaniu pod gołym
niebem.

NA DOBRE I NA ZŁE
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Jastrzębskie pary małżeńskie spotkały się w Domu Zdrojowym,
by wspólnie świętować złote, szmaragdowe, diamentowe i żelazne gody.
20 września w samo południe dla dostojnych jubilatów raz
jeszcze zabrzmiał Marsz Mendelsohna, nie zabrakło też okolicznościowego tortu i wielu ciepłych życzeń. 35 par świętowało 50.
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, 5 może pochwalić się
55. letnim stażem, 8 jest ze sobą już 60 lat, a 2 pary przysięgę
złożyły sobie 65 lat temu.
Podczas uroczystości Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Anna Hetman, w imieniu Prezydenta RP wręczyła dostojnym
jubilatom okolicznościowe medale. Program artystyczny specjalnie na tę okazję przygotował zespół „Druga Młodość”.

SUKCES DogTrekkingu
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Dobra zabawa i aktywnie spędzony czas ze swoim psem czekały
na wszystkich, którzy wzięli udział w I Jastrzębskim DogTrekkingu „TropDoGrzybka". Impreza, której pomysłodawcą był Rafał Grzybek - zawodowy treser psów, zoopsycholog i właściciel
Szkoły Tresury oraz Hotelu dla Psów, odbyła się 23 września.
Trasa marszu/biegu wyznaczona została przez Las Kyndra, na-

tomiast dodatkowych atrakcji nie brakowało na parkingu przy
ul. Podhalańskiej. To tutaj można było zobaczyć pokazy psich
sztuczek, dowiedzieć się jak udzielać pierwszej pomocy czworonogom czy skorzystać z bezpłatnych porad behawiorystów
i zawodowych treserów psów.
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PARK REKREACYJNO-TRENINGOWY DLA PSÓW
Tekst: Kataryzan Wołczańska, fotografia: pl.freepik.com, wizualizacja:A1 Studio Architektury

W naszym mieście powstał ogrodzony, profesjonalny park
rekreacyjno-treningowy dla psów. Znajduje się on pomiędzy ulicami Turystyczną i Zieloną. To teren rekreacji
z prawdziwego zdarzenia, gdzie czworonogi mogą przebywać bez smyczy i kagańca, swobodnie się wybiegać
i wyszaleć.
- Wspólna zabawa wzmacnia więź i zaufanie w relacjach
przewodnik - pies, pokonywanie przeszkód kształtuje
pewność siebie u psa oraz w niektórych przypadkach
jest świetną formą terapii – jako zawodowy treser psów
i zoopsycholog szczególnie doceniam to, że taka możliwość pojawiła się w naszym mieście. Psi wybieg, to także
miejsce idealne dla szczeniaków - poznawanie nowych
nawierzchni i zawieranie nowych znajomości z innymi
psami, to dobry sposób na socjalizację – wyjaśnia Rafał
Grzybek.

Dla czworonogów przygotowano urządzenia do zabawy
i treningu. Są tu:
płotki niskie
płotki wysokie
pochylnia prosta wyższa
pochylnia prosta niższa
tor z rurek
słupki do slalomu
tunel z rury betonowej
przeskok pojedynczy
słupki do przywiązywania psa

Łączna powierzchnia parku:
2350 m2
Strefa dla psów średnich i dużych:
ok. 1496 m2
Strefa dla psów małych:
ok. 854 m2

