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Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Drodzy Mieszkańcy,

niezwykle miło mi poinformować, że 
najbardziej rodzinne miejsce spotkań  
w naszym mieście, czyli Ośrodek Wypo-
czynku Niedzielnego, znów tętni życiem. 
To właśnie tutaj powstała najnowocze-
śniejsza przestrzeń rekreacji i wypoczyn-
ku. Tężnia, wodny plac zabaw, amfiteatr  
i pięknie urządzone tereny zielone, to 
tylko niektóre z atrakcji czekających na 
wszystkich, którzy odwiedzają zmoder-
nizowany OWN. Jestem przekonana, że 
teraz będzie on dumą każdego jastrzębia-
nina. Zachęcam wszystkich do przebywa-

nia na OWN-ie, bo to nie tylko zielone 
płuca miasta, ale też idealne miejsce do 
relaksu oraz wodnych i słonecznych ką-
pieli.

Przyznaję, że bardzo cieszy mnie rów-
nież realizacja innej inwestycji, jaką jest 
"Żelazny szlak rowerowy". Pierwszy etap 
już na ukończeniu i niedługo ogłaszamy 
przetarg na kolejny. Tak powstanie pętla 
rowerowa po byłych torach kolejowych  
o długości ponad 29 km. Pojedziemy 
trasą łączącą Godów, Jastrzębie-Zdrój, 
Zebrzydowice, Piotrowice k. Karwiny  
i Karwinę.

W Jastrzębiu-Zdroju budujemy tożsa-
mość poprzez kulturę, a tradycje mają 
dla nas ogromne znaczenie. Dla sześciu 
sołectw uszyjemy 60 indywidualnych 
strojów ludowych. Nasz projekt dofi-
nansował Śląski Urząd Marszałkowski,  
a panie z Kół Gospodyń Wiejskich będzie 
można zobaczyć w nowych strojach już 
na dożynkach, do udziału w których ser-
decznie zapraszam.

LUDZIE PYTAJĄ, MIASTO ODPOWIADA: 
DLACZEGO W PARKU ZDROJOWYM  

NIE MA KONCERTÓW?

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

www.jastrzebie.pl

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

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

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

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

Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych: 

facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/

youtube.com/MiastoJastrzebie

twitter.com/JastrzebieZdr

instagram.com/mojejastrzebie/

snapchat @Jastrzebiezdroj

bezpłatny miesięcznik informacyjny  
Miasta Jastrzębie-Zdrój

Koncerty w Parku Zdrojowym pod-
czas tegorocznych wakacji zostały  
zawieszone ze względu na plano-
waną modernizację placu głów-
nego przed Domem Zdrojowym.  
Z uwagi na fakt, że nie da się dokładnie 

przewidzieć w jakim dokładnie czasie zo-
stanie przeprowadzona procedura prze-
targowa, Miejski Ośrodek Kultury nie 
mógł zaplanować koncertów w Parku. 
Prace rozpoczną się  lada chwila. 
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Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego - zielone płuca Jastrzębia-
-Zdroju znów będzie miejscem wspólnych spotkań mieszkań-
ców. W nowoczesnym ośrodku każdego dnia na zaintereso-
wanych czekają: tężnia solankowa, barwny plac wodny pełen 

tryskających urządzeń, amfiteatr i strefa rekreacji. W weekendy 
zaplanowano dodatkowe atrakcje, jak koncerty czy kino letnie. 
Wstęp na obiekt jest bezpłatny. 

WODNY PLAC ZABAW
gejzery wodne, rekiny czy 
szczypce krabów - te kolorowe, 
bezpieczne urządzenia sprawią 
wielka frajdę nie tylko naj-
młodszym gościom OWN-u

AMFITEATR
nowoczesny, nietypowy plac,  
na którym odbywać się będą kon-
certy, występy artystyczne  
i wystawy

TĘŻNIA
obiekt w kształcie ośmiokąta  

o konstrukcji drewnianej  
z tarninowymi ścianami  

ze spływającą solanką

PARK WIDOKOWY
miejsce z kaskadowo rozrzuconymi  

siedziskami, obłożonymi egzotycznym 
drewnem bangkirai; Siedziska  

o nieregularnym kształcie  
nawiązują do diamentu –  

węgla w czystej postaci

Tak na chwilę obecną prezentuje się Ośrodek Wypoczynku 
Niedzielnego. Jednak to nie koniec. W drugim etapie zostanie 
oczyszczony i zagospodarowany zbiornik wodny. Plany obej-
mują m.in. budowę parku sensorycznego, promenady oraz 
pomostu z drewnianej konstrukcji przeznaczonego dla ruchu 

pieszego. Pomost ma dzielić akwen na dwie części. Na jednej  
z nich mają być pływające fontanny, druga ma służyć wędka-
rzom, którzy w ciszy będą chcieli się oddać swojej pasji. Wzdłuż 
północnego brzegu grobli usytuowana zostanie plaża. 

ZIELONE PŁUCA MIASTA BIORĄ DRUGI ODDECH
Tekst: Patrycja Matacz,  fotografie: Łukasz Parylak
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Urząd pracy w nowej siedzibie?
Nową siedzibą i lepszymi warunkami pracy cieszyć się będą 
być może wkrótce pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy oraz  
Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Dzięki podję-
tej uchwale miasto może przystąpić do przetargu ogłoszonego 
przez PGNiG Termika na zbycie nieruchomości położonej przy 
ul. Wrocławskiej 2. Pierwszy krok poczyniono. Teraz pozostaje 
tylko czekać na rozstrzygnięcie postępowania. 

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta odbyła 
się w lipcu. Konieczność zwołania obrad 
w trybie pilnym wynikała z potrzeby do-
konania zmian w budżecie miasta oraz 
wieloletniej prognozie finansowej, głów-
nie z uwagi na pozyskanie środków ze-
wnętrznych. Dodatkowe pieniądze otrzy-
maliśmy m.in. na:  przebudowę ulicy 
Rolniczej wraz z oświetleniem (z tytułu 
dotacji w ramach rządowego programu) 
oraz remont chodnika przy ul. Cieszyń-
skiej. 

Na sesji dyskutowano również na te-
mat strażnicy dla OSP Jastrzębie Górne 
oraz budynku, które miasto zamierza na-
być na potrzeby Powiatowego Urzędu Pra-
cy oraz Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół  
i Przedszkoli. 

Strażnica dla OSP Jastrzębie Górne
Po kilkunastu latach strażacy ochotnicy z Jastrzębia Górnego 
będą mieli strażnicę. Będzie się ona mieścić przy ulicy Pszczyń-
skiej. 

Budynek miasto już zakupiło. Kolejnym etapem będzie jego 
modernizacja. Obecnie planowana jest termomodernizacja  
i przebudowa budynku. Dobudowany ma zostać garaż.

Należy przy tym podkreślić, że obiekt ma służyć nie tylko 
ogniomistrzom, ale całej społeczności zamieszkującej Jastrzębie 
Górne i Dolne. Miejsce tam znajdą m.in. Koło Gospodyń Wiej-
skich,  Zarząd Osiedla oraz inne organizacje działające na rzecz 
osiedla. Na zadanie na lata 2018-2020 zabezpieczono ponad  
3,7 mln zł. 

Obecny budynek PUP Tu powstanie nowa siedziba OSP 
Jastrzębie Górne

NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA
Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografie: Łukasz Parylak

pokój nr 127A Urzędu Miasta, w godz. od 15.30 do 17.00

Damian Gałuszka - wiceprzewodniczący Rady Miasta -  
16 sierpnia
Łukasz Kasza - przewodniczący Rady Miasta - 23 sierpnia
Andrzej Matusiak - wiceprzewodniczący Rady Miasta -  
30 sierpnia
Ryszard Piechoczek - wiceprzewodniczący Rady Miasta -  
6 września
Damian Gałuszka - wiceprzewodniczący Rady Miasta -  
13 września

pokój nr 303A Urzędu Miasta, w godz. od 15.30 do 17.00

Ryszard Rakoczy - radny - 16 sierpnia 
Iwona Rosińska - zastępca przewodniczącego Komisji Eduka-
cji i Polityki Społecznej - 23 sierpnia
Elżbieta Siwiec - przewodnicząca Komisji ds. Skarg, Wnio-
sków i Petycji - 30 sierpnia
Tadeusz Sławik - przewodniczący Komisji Polityki Gospodar-
czej i Bezrobocia - 6 września
Urszula Sobik - radna Rady Miasta - 13 września

HARMONOGRAM DYŻURÓW PREZYDIUM 
RADY MIASTA

HARMONOGRAM DYŻURÓW RADNYCH
RADY MIASTA
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Nasz region reprezentowało miasto Jastrzębie-Zdrój i Urząd 
Marszałkowski. Spotkanie odbyło się w ramach inicjatywy 
mającej za zadanie tworzenie platformy wsparcia dla regio-
nów górniczych w okresie transformacji. Z założenia, to unijne 
przedsięwzięcie ma wspierać regiony górnicze w transformacji 
strukturalnej, dywersyfikacji gospodarczej, wykorzystywaniu 
technologii odnawialnych źródeł energii, eko-innowacjach i za-
awansowanych technologiach węglowych.

W Brukseli swoim doświadczeniem i planami podzielili się 
przedstawiciele z Niemiec, Hiszpanii, Czeskiej Republiki i Ru-
munii, Słowacji.

– Dyskusja w głównej mierze toczyła się wokół ewentualnych 
możliwości wsparcia przemysłu wydobywczego oraz gmin gór-
niczych. Skupiono się głównie na aspekcie finansowym – mówi 

Roman Foksowicz, reprezentujący w Brukseli Jastrzębie-Zdrój.
W posiedzeniu Komisji Europejskiej uczestniczyli także przed-
stawiciele Urzędu Marszałkowskiego i firm z branży górniczej. 
Zdaniem przedstawicieli władz miasta, już teraz warto czerpać 
z wiedzy europejskich gmin doświadczonych procesem zmian 
gospodarczych.

– Jako miasto górnicze musimy liczyć się z tym, że transfor-
macja gospodarcza jest nieunikniona i się do niej przygotować. 
Analizujemy dogłębnie doświadczenia gmin, które z tym wyzwa-
niem się zmierzyły. Cieszy mnie aktualna bardzo dobra sytuacja 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, lecz w perspektywie wieloletniej 
musimy myśleć o alternatywie dla górnictwa i podjąć realne dzia-
łania – mówi prezydent Anna Hetman.

Współpraca transgraniczna Jastrzębia-Zdroju i jego czeskich, 
samorządowych partnerów Karwiny i Hawierzowa została za-
prezentowana w Parlamencie Europej-
skim w Brukseli.

- To bardzo istotny moment w intensyw-
nie rozwijających się kontaktach najwięk-
szych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński. 
Powód – w najbliższych miesiącach Par-
lament Europejski przyjmie najważniejszą 
regulację finansowego wsparcia współpracy 
terytorialnej po roku 2021, czyli Rozporzą-
dzenie w sprawie przepisów szczegółowych 
dotyczących celu „Europejska współpraca 
terytorialna (Interreg)…” – wyjaśnia Bogdan Kasperek, dyrek-
tor biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej 
„Olza” w Cieszynie.

Przypomnijmy, że polsko-czeska współpraca transgranicz-
na ma ponad 20-letnią tradycję. W tym czasie zrealizowano 
wspólnie blisko sto przedsięwzięć, których efekty mają charak-
ter długofalowy i zauważalne są po obu stronach granicy. 

11 lipca w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli 
miasta zorganizowały konferencję pod nazwą „Polsko-czeska 

współpraca transgraniczna na przykładzie współpracy trzech 
największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński - Jastrzę-

bie-Zdrój, Karviná, Havířov”. Towarzy-
szyła jej wystawa tematyczna prezen-
tująca transgraniczną aktywność miast  
w ramach Euroregionu, w szczególności 
wspólne projekty i inicjatywy.

Wcześniej, 9 lipca na pograniczu fran-
cusko-niemieckim w siedzibie Eurody-
stryktu Pamina w Lauterbourg odbyło się 
spotkanie przedstawicieli miast z nasze-
go Euroregionu z reprezentacją Eurody-
stryktu. Wizyta studyjna stanowiła ważną 

część jednego z realizowanych aktualnie projektów współpracy  
„VI polsko-czeskich spotkań branżowych”.

Projekt pn. „VI polsko – czeskie spotkania branżowe” dofinansowany został 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Fun-
duszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 

i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

O PRZYSZŁOŚCI GÓRNICTWA ROZMAWIALIŚMY 
W BRUKSELI

Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografie: Michał Domagała

Na temat przyszłości regionów górniczych rozmawiali podczas posiedzenia 12 lipca członkowie Komisji Euro-
pejskiej z przedstawicielami samorządów i firm z branży wydobywczej.

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 
WZOREM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ

Tekst: Marzena Kuta
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Będzie tor dla rolkarzy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje przygotować tor 
dla rolkarzy. Ogłoszony został przetarg na realizację takiego 
zadania. Tor ma znajdować się na Stadionie Miejskim przy 
ulicy Harcerskiej. Firma, która wygra przetarg, będzie miała za 
zadanie modernizację nawierzchni asfaltowej dookoła murawy 
na potrzeby amatorów rolek. Czeka ją wykonanie nawierzchni 
z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wymalowanie linii dla 
rolkarzy. Tor będzie biegł dookoła murawy. Chętni na realizację 
tego zlecenia mają czas na składanie ofert do 14 sierpnia.

Po kilku latach przerwy w naszym mieście znów stoi żuraw wie-
żowy. Ciężki sprzęt pracuje, a to oznacza, że trwa budowa miesz-
kań przy ul. Witczaka w Zdroju. Powstanie tutaj 27 lokali wraz 
z przynależnymi do nich miejscami postojowymi w garażu pod-
ziemnym, droga dojazdowa, teren rekreacyjny i zieleń. Mieszka-
nia będą miały powierzchnię od 50 do 80 m², od dwóch do czte-

Dotacja na przebudowę ul. Rolniczej

Ulica Rolnicza zostanie przebudowana. Prace prowadzone 
będą na odcinku 380 mb od skrzyżowania z ulicą Cichą w kie-
runku ulicy Niepodległości. Na ten cel nasze miasto pozyskało  
748 593 zł dotacji z budżetu państwa. Zakres robót przewiduje 
korektę przebiegu ulicy. Droga będzie posiadała jezdnię asfalto-
betonową, a po obu jej stronach drogowcy wykonają pobocza. 
Uregulowane zostaną też zjazdy do posesji. Odprowadzenie wód 
opadowych z drogi będzie się odbywać poprzez rowy odwadnia-
jące lub kanalizację deszczową.

rech pokoi. Wszystkie zaprojektowane zostały z balkonami lub 
tarasami zielonymi i przynależnymi do nich komórkami lokator-
skimi. W każdym z segmentów znajduje się również wózkownia 
oraz suszarnia. Inwestycję, z pomocą preferencyjnego kredytu 
z Banku Gospodarstwa Krajowego, realizuje Jastrzębskie Towa-
rzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.

Żuraw wieżowy 
wznosi nowy budynek
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Były tory, są ścieżki rowerowe

Niegdyś jeździły tędy pociągi, teraz jeżdżą rowerzyści. Śladem 
dawnego torowiska budowana jest niezwykła trasa łącząca Go-
dów, Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Karwinę i Petrovice. Obec-
nie w naszym mieście, w ramach zadania pod nazwą „Żelazny 
szlak rowerowy”, zrealizowany został odcinek o długości 995 m. 
W drugim etapie wybudowana zostanie ścieżka licząca ponad 
8,35 km. Powstanie ona w ramach projektu „Rowerem po żela-
znym szlaku”.

Inwestujemy w odnawialne źródła energii

W naszym mieście przybywa obiektów z instalacjami fotowol-
taicznymi. W ostatnim czasie ogniwa zamontowane zostały na 
dachach budynków Zespołu Szkół nr 6 przy ulicy Harcerskiej, 
Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kaszubskiej oraz Zespołu 
Szkół Mistrzostwa Sportowego przy ulicy Piastów. Ich instala-
cja kosztowała prawie 400 tys. złotych. Przypomnijmy, że do tej 
pory z instalacji fotowoltaicznej korzystają już Zespół Szkół nr 5 
oraz kryta pływalnia „Laguna”. W budowie jest następna mikro-
instalacja na kąpielisku Zdrój przy ul. Witczaka.

Przebudowa ul. Harcerskiej  
skończona w terminie

Ulica Harcerska w rejonie skrzyżowania  
z ulicą Arki Bożka została wyremonto-
wana. Oprócz remontu nawierzchni, 
drogowcy wymienili też istniejące pętle 
indukcyjne na nowe. Koszt robót wyniósł 
prawie 147 tys. zł.

Ulica św. Jana Nepomucena  
już bez ograniczeń

Kierowcy mogą już jeździć ulicą św. Jana 
Nepomucena. Przypomnimy, że użytko-
wanie drogi wykluczał zły stan techniczny 
wiaduktu należącego do PKP Nierucho-
mości S.A. Zgodnie z zaleceniem Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
obiekt został rozebrany, a ulica dopusz-
czona do ruchu.

Ulica św. Jana Nepomucena nadal 
jest drogą jednokierunkową. Obowią-
zujący wcześniej zakaz ruchu pojazdów  
o wysokości powyżej 1,7m został zniesio-
ny, natomiast wprowadzono zakaz ruchu 
pojazdów o ciężarze rzeczywistym powy-
żej 3,5 tony.

Wybudowaliśmy kolejne  
bezpieczne przejście

Na ulicy Warszawskiej wybudowana zo-
stała wysepka drogowa. Takie rozwiąza-
nie ma ułatwić pieszym przejście przez 
ruchliwą jezdnię. Teraz „zebra” na wyso-
kości galerii handlowej wyposażona jest 
"w azyl", czyli specjalną wysepkę, która 
pozwala przejść przez jezdnię „na raty”.
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Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 14 wraz z budową nowego 
przedszkola nr 10 w Boryni dobiegają końca. Po zakończeniu 
prac szkoła będzie nie do poznania. Inwestycja zakładała bo-
wiem nie tylko przebudowę i termomodernizację istniejącego 
budynku, ale także nadbudowę, tak by powstała przy nim nowa 
siedziba Publicznego Przedszkola nr 10. Wymienione zostały 
wszystkie instalacje, stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zo-
stanie wyposażony w nowe meble i sprzęty. 

Inwestycja warta jest ponad 13 mln zł, z czego 5 mln 330 tys. 
zł dofinansowania nasze miasto pozyskało z Unii Europejskiej.

Budynek przy ul. Szkolnej 5 przeszedł kompleksową mo-
dernizację. Teraz będą się tu uczyć dzieci niepełnosprawne 
ze Szkoły Podstawowej nr 23. W obiekcie na parterze zlo-
kalizowano pokój nauczycielski, biura dyrekcji, bibliotekę  
i świetlicę z jadalnią. Znajdują się tu też pomieszczenia do pro-
wadzenia zajęć tzw. wczesnego wspomagania oraz sale integra-
cji sensorycznej. W kolejnej części, poza salą gimnastyczną,  
są trzy zespoły sal zajęciowych dla dzieci ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności oraz sale do zajęć terapii edukacyjnej. Pię-
tra pierwsze i drugie przeznaczono na klasy lekcyjne. Dostęp-
ność obiektu dla osób niepełnosprawnych została zapewniona 
poprzez wyposażenie wejść w pochylnie oraz dwie platformy 
dźwigowe.

Dostosowanie budynków szkolnych do potrzeb najmłodszych 
jastrzębian to jeden z naszych priorytetów. Dlatego w nadcho-
dzącym roku szkolnym planujemy kolejne inwestycje.

Przebudowana zostanie Szkoła Podstawowa nr 17. Budynek 
zostanie podzielony na oddylatowane segmenty, z uwagi na pla-
nowaną w przyszłości eksploatację górniczą i możliwość wystą-
pienia szkód z nią związanych. 
Inwestycja pochłonie ponad 8 
mln złotych, w ramach tej kwo-
ty jest między innymi również 
kompleksowa wymiana dachu, 
budowa instalacji fotowoltaicz-
nej, wymiana kotła węglowego 
na gazowy. Obiekt zostanie 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych miedzy 
innymi poprzez budowę we-
wnętrznej windy osobowej. 
Planowana jest także  termo-
modernizacja całego obiektu 
szkoły oraz przebudowa przy-
łączy kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły.

Wymiana dachu, termomodernizacja całego obiektu, wy-
miana instalacji elektrycznych, wod. -kan. I grzewczych, prze-
budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycz-
nej wraz z dobudową części sanitariatów zewnętrznych jak 
również przebudowa przyłącza gazowego, kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej czeka Szkołę Podstawową nr 18.  Za prawie 4 mln 

złotych przewidziane jest dodatkowo wykonanie drenażu wo-
kół budynku, instalacji fotowoltaicznej na dachu szkoły oraz 
drogi pożarowej i częściowego zagospodarowania terenu bez-
pośrednio przyległego do budynku szkoły.

Nową odsłonę będzie miała również Szkoła podstawo-
wa nr 1. Do istniejącego już budynku dobudowane ma zostać 

czterooddziałowe przedszkole 
publiczne, do którego zostaną 
przeniesione dzieci z PP nr 7. 
Inwestycja za ponad 8 mln zł 
obejmuje także budowę bez-
piecznego dojścia – chodnika 
prowadzącego od ul. Pszczyń-
skiej do wejścia głównego do 
szkoły oraz parkingu, budowę 
placu zabaw, termomoderni-
zację całego obiektu, wymia-
nę instalacji grzewczych wraz  
z wymianą kotła węglowego na 
gazowy, budowę instalacji fo-
towoltaicznej na dachu szkoły  
i przedszkola. Kompleks bu-

dynków zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych poprzez dobudowę pochylni i windy osobowej w segmen-
cie przedszkola połączonego w poziomie parteru z segmentem 
szkoły. 

Na powyższe remonty szkół Miasto pozyskało dofinansowa-
nie ze środków unijnych. 

EDUKACJA W NOWOCZESNYM 
BUDYNKU

NOWA SIEDZIBA DLA POTRZEB 
SZKOLNICTWA SPECJALNEGO

PLANOWANE REMONTY SZKÓŁ
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Katarzyna Sajkiewicz
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Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPSL.09.01.02-
-IZ.01-24-210/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie 

potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni.

Projekt realizowany przez Miasto Ja-
strzębie-Zdrój we współpracy ze Stowa-
rzyszeniem Wspierania Inicjatyw Go-
spodarczych Delta Partner znalazł się 
na pierwszym miejscu listy rankingowej 
ogłoszonej przez Zarząd Województwa 
Śląskiego.

W centrum procesów rewitalizacyj-
nych zawsze znajdują się mieszkańcy – to 
od nich rozpoczyna się cały proces, i to 
właśnie oni powinni odnosić korzyści 
wynikające z wdrożenia działań napraw-
czych. Dlatego też w ramach projektu 

„Krok w przód. Wzmacnianie potencjału 
społeczno-zawodowego społeczności na 
obszarze rewitalizacji w Jastrzębiu-Zdro-
ju” utworzonych zostanie siedem Pro-
gramów Aktywności Lokalnej. Działania  
w nich podejmowane ukierunkowane 
będą na zwiększenie zatrudnienia osób 
zagrożonych ubóstwem lub wyklucze-
niem społecznym. Przewiduje się, że 
projektem zostanie objętych 85 osób 
zamieszkujących właśnie w miejscach, 
gdzie koncentrują się zjawiska kryzysowe. 
Obszar rewitalizacji na terenie Jastrzębia-

Zdroju – z wyłączeniem części ulic - obe-
jmuje swoim zasięgiem: os. 1000-lecia 
Szeroka, os. Zofiówka, os. Przyjaźń,  
os. Jastrzębie Górne i Dolne, os. Gwar-
ków, os. Zdrój oraz sołectwo Szeroka -  
ul. Gagarina (108, 110, 112, 116).

Działania będą prowadzone do czer-
wca 2020 r. Na ich realizację nasze miasto 
otrzymało dofinansowanie w wysokości  
1 651 551,06 zł, natomiast całkowita war-
tość projektu wynosi 1 738 474,80 zł.

PONAD 1,6 MLN ZŁ NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Ponad 1,6 mln zł unijnego dofinansowania pozyskało nasze miasto na aktywizację  
społeczno-zawodową mieszkańców z obszaru rewitalizacji.

SZKOLENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

19 września br. godz. 17.00 

Biblioteka Masnówka w Parku Zdrojowym
"Jak przygotować się do kontroli z RODO?"

Szkolenie poprowadzi Kamil Hałys z Kancelarii

Wstęp wolny

Program „Lokal na start” jest adresowany przede wszystkim do 
osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Dzięki nie-
mu początkujący przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w postaci 
udostępnienia lokali za symboliczną kwotę – 1 zł za metr kwa-
dratowy powierzchni lokalu przez pierwsze 2 lata od momentu 
rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pozwoli to zaoszczędzić 
pieniądze stawiającym pierwsze kroki w biznesie i przeznaczyć 
je na inne potrzeby związane z prowadzeniem firmy, np. pro-
mocję, reklamę lub wyposażenie lokalu do potrzeb swojej dzia-
łalności.

Prezydent Anna Hetman podpisała stosowne zarządzenie 
wprowadzające program. – W Jastrzębiu-Zdroju mamy za-
ledwie 4,5 proc. bezrobocia, ale zależy nam także na nowych 
firmach – mówi prezydent Anna Hetman. – Liczę, że program 
zmotywuje tych, którzy wahają się czy rozpocząć działalność 
gospodarczą. Ta początkowo jest zawsze obciążona dużymi 
kosztami. Dzięki lokalowi za złotówkę te koszty się zmniejszą. 
Dodatkową korzyścią jest zagospodarowanie miejskich lokali.

Program „Lokal na start” ma szansę korzystnie wpłynąć 
na wizerunek miasta – zagospodarowane zostaną pustostany, 
a prowadzenie działalności biznesowej w dotychczas nieużyt-
kowanych miejscach będzie oddziaływać na ożywienie danego 
obszaru miasta. To także oszczędności – miasto musi utrzymy-
wać lokale, na wynajęcie których nie ma chętnych. Symboliczna 
opłata za wynajem zachęci do zagospodarowania tych właśnie 
miejsc przez firmy. Program może także wpłynąć na wzrost licz-
by firm otwieranych w Jastrzębiu-Zdroju, co z kolei pozytywnie 
zaważy na dalszym rozwoju gospodarczym miasta.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tele-
fonu 504 054 122.

RUSZA PROGRAM LOKAL NA START
Tekst: Izabela Grela, fotografia: pl.freepik.com
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Dotacja celowa została przyznana w ramach konkursu przed-
sięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań 
istotnych dla sołectw województwa śląskiego. W budżecie wo-
jewództwa zarezerwowano na ten cel 4,8 mln zł. Gminy zgłosiły 
ponad 400 projektów, z czego 343 uzyskały dofinansowanie.

- To są bardzo ważne projekty, bo powstawały w sercach ludzi. 
To lokalna społeczność decydowała o tym, na co chce wydać pie-
niądze – podkreśla marszałek Wojciech Saługa.

Jastrzębskie sołectwa zaproponowały projekty, które przy-
czynią się do krzewienia i rozwijania folkloru oraz kultury 
regionalnej w świadomości młodego społeczeństwa, a także 

wpłyną na promowanie bogatej tradycji każdego z nich. Do ich 
realizacji niezbędne są stroje ludowe, które zakupione zostaną 
przy udziale 60 tys. zł z wojewódzkiej puli, a 12,5 tys. zł wyłoży 
miasto. Każde sołectwo otrzyma więc 10 nowych odświętnych 
ubiorów. Koła gospodyń wiejskich będą się w nich prezentować 
podczas rozmaitych imprez.

- Zaproponowany przez marszałka program to bardzo dobra 
inicjatywa, która integruje sołectwa. W Jastrzębiu-Zdroju chce-
my budować tożsamość poprzez kulturę. Mamy sześć sołectw, dla 
których zakupionych zostanie 60 strojów ludowych – wyjaśnia 
prezydent Anna Hetman. 

Służyć temu mają zajęcia dydaktyczno-
-wyrównawcze oraz zajęcia dydaktycz-
ne dla uczniów zdolnych ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Oprócz tego 
młodzi ludzie będą mogli skorzystać  
z doradztwa edukacyjno-zawodowego, 
a szkoły doposażone zostaną w pomoce 
dydaktyczne oraz narzędzia ICT. Projekty 
będą realizowane do czerwca 2019 roku. 
Środki na ich finansowanie pochodzą  
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
(85%) oraz budżetu Miasta Jastrzębie- 
Zdrój (10%).

Dofinansowanie otrzymały następu-
jące projekty:
Poprawa efektywności kształcenia  
w Szkole Podstawowej nr 9 w Jastrzębiu-
-Zdroju (dofinansowanie 341 095,61 zł).

Kształcenie kompetencji niezbędnych 
na rynku pracy oraz doradztwo zawo-
dowe w Zespole Szkół nr 2 im. Wojcie-
cha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju 
„kluczem do sukcesu” (dofinansowanie 
786 029,07 zł).
„Nauka dla sportu” – wsparcie dzia-
łań edukacyjnych wśród przyszłych 
sportowców Szkoły Podstawowej nr 3 
z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego 
w Jastrzębiu-Zdroju (dofinansowanie 
387 842,62 zł).
Poprawa efektywności kształcenia  
w Szkole Podstawowej nr 5 w Jastrzębiu-
-Zdroju (dofinansowanie 326 771,20 zł).
„Projektuj, graj i eksperymentuj - 
świat nauki w szkole średniej” - zajęcia 
wyrównawcze i dodatkowe w III LO  

w Jastrzębiu-Zdroju inspiracją do po-
szukiwania własnej drogi kariery (dofi-
nansowanie 323 041,82 zł).
Nowoczesna edukacja paszportem do 
przyszłości – zwiększenie atrakcyjności 
zajęć dydaktycznych w Szkole Podsta-
wowej nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju (dofi-
nansowanie 384 714,45 zł).
„10-tka na miarę możliwości” - wy-
równywanie szans edukacyjnych wśród 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 
z Jastrzębia-Zdroju (dofinansowanie 
369 652,50 zł).
„Szkoła równych szans – docenić 
ucznia, rozwijać jego zainteresowania” 
– poprawa jakości kształcenia w Szkole 
Podstawowej nr 12 w Jastrzębiu-Zdroju 
(dofinansowanie 370 541,82 zł).

OSIEM PROJEKTÓW OTRZYMAŁO 3,2 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Ponad 3,2 mln zł unijnego dofinansowania otrzymało nasze miasto na osiem projektów dotyczących poprawy 
efektywności kształcenia ogólnego. Głównym celem ich realizacji jest poprawa jakości kształcenia w szkołach 

podstawowych, prowadząca do zwiększenia bądź wyrównania szans edukacyjnych uczniów. 

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej XI. Wzmacnianie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1. Ograniczenie  
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałenie 11.1.4. Poprawa efektywności  

kształcenia ogólnego

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH OTRZYMAJĄ NOWE STROJE
Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografie: Piotr Kędzierski

Nowe stroje ludowe trafią do sześciu sołectw naszej gminy. 18 lipca, została podpisana umowa  
o udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa na zakup takich odświętnych ubiorów.  

Umowę, w obecności społeczności lokalnej, podpisali m.in. prezydent Jastrzębia-Zdroju  
Anna Hetman oraz marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.



To właśnie strażacy ochotnicy łączą codzienne obowiązki  
z zaangażowaniem w pomoc mieszkańcom swojej okolicy  
i współtworzą sprawnie działający system ochrony przeciwpo-
żarowej, ratownictwa i ochrony ludności.

- Przekazuję na Państwa ręce sprzęt, który będzie służył jed-
nostkom OSP, ale też przede wszystkim naszym mieszkańcom – 
podkreśliła Anna Hetman, prezydent miasta.
Gotowość do ratowania życia drugiego człowieka z narażeniem 
własnego stoi na najwyższym stopniu szlachetności, a służba 
strażaka jest nierozerwalnie związana z ciągłą gotowością do 
takich poświęceń. 

- Przyjmijcie wyrazy szczególnego uznania za waszą ciężką, 
profesjonalną służbę dla drugiego człowieka, którą każdego dnia 

pełnicie pod patronatem świętego Floriana. Niech ten sprzęt, 
umożliwiający strażakom ratowanie życia i zdrowia poszkodo-
wanych, będzie musiał być używany jak najrzadziej, oby tylko 
do ćwiczeń – napisał w liście do strażaków ochotników Michał 
Woś z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Strażacy otrzymali m.in.: pompy ręczne, zestawy podpór 
stabilizacyjnych, pulsoksymetry, defibrylatory iPAD oraz ze-
stawy ratownictwa medycznego z deskami. Jak mówi Wojciech 
Piechaczek, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej  
w Jastrzębiu-Zdroju, nowy sprzęt niewątpliwie wzmocni poten-
cjał ratowniczy jednostek, ale też rodzi zobowiązanie do szkole-
nia się z jego obsługi.

STRAŻACY OCHOTNICY WZBOGACILI SIĘ O NOWY SPRZĘT
Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografie: Piotr Kędzierski

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały nowy sprzęt ratowniczy. Został on zakupiony ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości i budżet miasta.  

Oficjalne przekazanie sprzętu przedstawicielom OSP odbyło się 25 lipca w Urzędzie Miasta.

JASTRZĘBIANIE POKOCHALI JASkółka

JASkółka to nowa nazwa Jastrzębskiego Roweru Miejskie-
go, która już wkrótce zacznie oficjalnie funkcjonować. Wśród 
dziesiątek propozycji to właśnie ta zdobyła największe uznanie 
wśród mieszkańców Jastrzębia-Zdroju i na stałe zagości na cha-
rakterystycznych miejskich rowerach.

Wśród amatorów aktywnego spędzania wolnego czasu sys-
tem cieszy się niesłabnącą popularnością. W pilotażowym se-
zonie 2017 odnotowano 2328 wypożyczeń, a w bieżącym roku, 
tylko do sierpnia, ten wynik już został pobity. Średni czas wy-
pożyczenia roweru jest ewenementem w skali kraju. W 2017 
roku wynosił 50 minut, co stawiało Jastrzębie-Zdrój na cze-
le rankingu wypożyczeń „długodystansowych”. Jastrzębianie  
w tej klasyfikacji pokonali dotychczasowych liderów - miesz-
kańców Krakowa o… 6 minut. Czy tegoroczna statystyka wy-
padnie jeszcze lepiej?

W czterech stacjach, ulokowanych przy Urzędzie Miasta, 
DH Domus, hali widowiskowo-sportowej oraz w Zdroju, do-
stępnych jest 30 rowerów. Tegoroczną nowością są foteliki dla 
dzieci, w które wyposażone są niektóre jednoślady. Przejażdżka 
nieprzekraczająca 30 minut jest zupełnie darmowa. 

Aby korzystać z systemu należy zarejestrować się na stro-
nie RowerJastrzebie.pl i uiścić opłatę inicjalną w wysokości  
10 zł. Konto umożliwia korzystanie z rowerów miejskich również 
w innych miastach, w których operatorem jest firma NextBike 
Polska, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach  
i wielu innych.

Tekst: Łukasz Parylak,  fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik
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GDAŃSK ZDOBYTY NA ROWERZE
Tekst: Patrycja Matacz,  fotografia: arch. Andrzej Rakowski 

12 473 zakręty, prawie 1200 kilometrów 
trasy wzdłuż Wisły – tak pokrótce moż-
na scharakteryzować jedyny w swoim 
rodzaju Maraton Wisła 1200, w którym 
udział wziął mieszkaniec naszego miasta 
Andrzej Rakowski. To właśnie on po-
stanowił, że sprawdzi swoje siły na tym 
wymagającym szlaku. Oczywiście, odpo-
wiednio się do tego przygotował.

- Nie ukrywam, że przejechałem tą 
trasę praktycznie całą, zanim przystą-
piłem do udziału w Rajdzie Wisła 1200. 

Lubię wiedzieć, co mnie czeka. Aczkol-
wiek ostatniego odcinka nie sprawdziłem 
i faktycznie, było z nim wiele problemów – 
opowiada jastrzębianin, który morderczą 
odległość pokonał w zaledwie 155 godzin 
i 8 minut.

Trasa RMW1200 przebiega wzdłuż 
Wisły - najdłuższej polskiej rzeki. Uczest-
nicy wyruszyli 6 lipca o godz. 8.00 ze 
schroniska PTTK „Na Przysłopie” pod 
Baranią Górą, na wysokości 951 m. 
n.p.m., opodal Wykapów Czarnej Wisełki 

i udali się do Gdańska, gdzie na wysoko-
ści 1 m. n.p.m. czekała upragniona meta. 
Wiadomo, że taka trasa to heroiczny wy-
siłek. Jednego dnia udaje się przejechać 
więcej kilometrów niż się zamierzało, in-
nego mniej. Czasami jedzie się z burzą za 
plecami, czasami trzeba pokonywać cho-
ciażby Górę Pieprzową w Sandomierzu, 
która bardzo dała się wszystkim we znaki. 
Jednak i tak, przebycie takiej odległości 
w mniej niż tydzień zasługuje na szacu-
nek. Podobnie jak postawa osób, których 
uczestnicy spotykali na trasie.

- Ludzie byli naprawdę wspaniali. 
Częstowali wodą, w sklepach czekały go-
towe kanapki, dopingowali nas jak mogli 
– wspomina Andrzej Rakowski.

Z Gdańska, do którego Andrzej Ra-
kowski dotarł 12 lipca, wracano już po-
ciągami – w końcu nogi i rowery też mu-
szą odpocząć. Aczkolwiek w głowie już 
pojawiają się plany na kolejne tego typu 
zmagania – oczywiście po krótkim odpo-
czynku.

„Last Day of Summer” opowiada historię 
80-letniej, cierpiącej na demencję Grace, 
która ucieka z domu opieki. Kiedy spo-
tyka 6-letniego Joe nawiązuje się między 
nimi nić przyjaźni. Podczas kłótni rodzi-
ców chłopca, Joe i Grace zamykają się  
w samochodzie i odmawiają wyjścia.

- Pomysł na Last Day of Summer 
zrodził się podczas mojego wolontariatu  
w domu starców, gdzie musiałam skon-
frontować się z ludźmi chorymi na de-
mencję, ze śmiercią, z samotnością. Wtedy 
też napisałam historię o starszej kobiecie 
chorej na demencję, która niezauważona 
przez nikogo ucieka z domu starców i na 
plaży zaprzyjaźnia się z małym chłopcem. 
Na podstawie tej właśnie historii, razem  
z producentkami Adrianą Kulig i Caroline 
Richardson, postanowiłyśmy zrobić film - 
wyjaśnia Aleksandra Czenczek.

Pomysł to podstawa, ale trzeba go 
odpowiednio dopracować. Reżyserka 
i scenarzystka nie ukrywa, że czasami 
podczas realizacji filmu zdarzały się trud-
niejsze momenty.

- Last Day of Summer od początku 
był zamierzony jako film bardzo niskobu-

JASTRZĘBIANKA NA CZERWONYM DYWANIE
Tekst: Patrycja Matacz,  fotografia: arch. Aleksandra Czenczek

Young Artist Awards to odpowiednik Oscara dla najmłodszych aktorów. Te prestiżowe nagrody wręczono  
14 lipca w Los Angeles, a jednym z laureatów został 8-letni Jonah Paull za rolę w fimie „Last Day of Summer”  

w reżyserii jastrzębianki, Aleksandry Czenczek.

dżetowy, więc musieliśmy pójść na wiele 
kompromisów. Sceny kręcone były na wy-
brzeżu w West Kirby na północy Anglii, 
gdzie są przypływy i odpływy. Tam morze 
nigdy nie wygląda tak samo, dlatego trud-
no jest utrzymać kontynuację w obrazie. 
Mieliśmy zaplanowane trzy dni zdjęcio-
we. Niestety codziennie była inna pogoda, 
tymczasem akcja filmu dzieje się w ciągu 
jednego dnia, więc na przykład musieliśmy 
przeczekiwać deszcz i potem trochę pod-
kręcać kolory w post-produkcji. Łatwo nie 
było, bo pracowałam z 7-letnim dzieckiem, 
80-letnią aktorką Patricią Loveland, a na 
dodatek w historii pojawia się pies, które-
go musiałam wyreżyserować - wspomina 
Aleksandra.

Uzdolniona i skromna jastrzębianka 
nie miała pojęcia o istnieniu takiej na-
grody jak Young Artist Awards. To mama 
Jonaha zgłosiła film do akademii.

- Dopiero, gdy Jonah został nomino-
wany razem z moją producentką dowie-
działyśmy się dokładnie, co to za nagroda. 
Ta była dla nas dużym zaskoczeniem, bo 
szczerze mówiąc nie mierzyliśmy tak wy-
soko - wyznaje Aleksandra Czenczek.
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Jastrząb I sierpień 2018

W strefie kibica na lodowisku Jastor odbyła się oficjalna pre-
zentacja drużyny GKS 1962 Jastrzębie. Piłkarze, którzy będą 
walczyć na boiskach w sezonie 2018/2019, pokazali się kibicom 
15 lipca. Podczas tego wydarzenia zaprezentowana została cała 
drużyna GKS-u 1962 Jastrzębie, włącznie z nowo pozyskanymi 
przez klub zawodnikami. Pokazano także nowe stroje, w któ-
rych piłkarze będą rywalizować na boiskach. Przypomnijmy, że 
GKS wygrał w minionym sezonie rozgrywki drugiej ligi i w tym 
powalczy na zapleczu ekstraklasy.

Warto dodać, że do grona głównych sponsorów GKS 1962 
Jastrzębie, zaraz po mieście, dołączyła Jastrzębska Spółka Wę-
glowa S.A. 27 lipca przedstawiciele JSW podjęli decyzję o prze-
kazaniu wsparcia finansowego dla naszej drużyny.

PIŁKARZE ZAPREZENTOWALI 
SIĘ KIBICOM

Tekst: Katarzyna Wołczańska,  fotografia: Piotr Kędzierski

TURNIEJ SZACHOWY

I Międzynarodowy Turniej szachowy odbędzie się od 18 do 
25 sierpnia w Domu Zdrojowym. Impreza organizowana jest  
z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Państwa Polskie-
go, 55-lecia Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz 25-lecia Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej S.A.

Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie udziału oraz 
wpłacenie wpisowego w dniu pierwszej rundy do godz. 9.30. 
Zawody rozgrywane będą w systemie szwajcarskim na dystan-
sie 9 rund, zgłoszonym do FIDE. Tempo gry to 90 min + 30 s/
posunięcie. Wpisowe wynosi 100 zł, 70 zł - seniorzy 60+ rocznik 
1958 i starsi oraz juniorzy rocznik 2000 i młodsi, 50 zł - zawod-
nicy UKS Pionier, GM, WGM, IM, WIM – zwolnieni z wpiso-
wego,  + 10 zł dla zawodnika niezrzeszonego w klubie (Punkt 
4.2 KOF PZSzach.). Wpisowe uwzględnia opłaty rankingowe 
do Polskiego Związku Szachowego. Zgłoszenia przyjmowane są 
do 15 sierpnia na adres sędziego głównego k.orzechowski73@
gmail.com lub www.chessmanager.com, www.chessarbiter.com. 
W przypadku zgłoszenia udziału po terminie wpisowe wzrasta 
o 50%.

Organizatorami imprezy są: UKS Pionier, Jastrzębska Spół-
ka Węglowa S.A. oraz Miejski Ośrodek Kultury.

Tekst: oprac. Katarzyna Wołczańska

Beniaminkowi nie udało się jednak zaznaczyć swojego  
powrotu do pierwszej ligi zwycięstwem. W meczu 1. kolejki 
Fortuna I Ligi GKS 1962 Jastrzębie przegrał u siebie z Wigra-
mi Suwałki 1:2. Jedynego gola dla GKS-u pięknym strzałem  
z dystansu zdobył Damian Tront.

Zespół Jarosława Skrobacza pokazał charakter w kolejnym 
spotkaniu. Mecz z Rakowem Częstochowa zakończył się cen-
nym remisem, choć gospodarze prowadzili już 2:0. Najpierw, 
w 27. minucie, Grzegorza Drazika pokonał Arkadiusz Kasper-
kiewicz, a na początku drugiej połowy fatalne nieporozumienie 
naszej defensywy wykorzystał Maciej Domański. Losy spotka-
nia odwrócili Patryk Skórecki oraz Piotr Pacholski, strzelając 
gole odpowiednio w 52. i 88. minucie.

30 lipca rozpoczęły się Mistrzostwa Europy juniorów w pływa-
niu w płetwach. Zawody te rozgrywane są w Stambule. Nasze 
miasto reprezentuje KS Nautilus Jastrzębie. W pierwszym dniu 
zawodów świetnie zaprezentowały się nasze zawodniczki - Zu-
zanna Rzepka wywalczyła w świetnym stylu brązowy medal na 
dystansie 100 m PP, poprawiając jednocześnie Rekord Polski za-
równo w klasyfikacji Juniorek jak i Seniorek - jej wynik 0:40,75 
robi wielkie wrażenie. 

Druga nasza reprezentantka - Balbina Sikora była 12 na 100 
m BF - ustanawiając jednocześnie rekord życiowy na tym dy-
stansie - 0:51,49.

Dzień później kolejne wspaniałe wiadomości - Zuzan-
na Rzepka w wyścigu finałowym na 100 m pod wodą zdobyła 
srebrny medal poprawiając zarazem Rekord Polski z czasem 
0:39,30.

Gratulujemy wszystkim zawodniczkom i czekamy na dalsze 
wspaniałe wieści.

TURECKIE SUKCESY
KS NAUTILUS

Tekst: Patrycja Matacz,  fotografia: arch. KS Nautilus

PIERWSZY PUNKT
W I LIDZE

Tekst: Łukasz Parylak,  fotografia: Piotr Kędzierski

http://www.chessarbiter.com
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Gigantyczna dawka sportowych emocji
Niewyobrażalnie gigantyczna dawka sportowych emocji czeka-
ła na wszystkich, którzy 7 i 8 lipca postanowili spędzić przed 
halą widowiskowo-sportową. To tutaj odbyły się Igrzyska Gigan-
tów na Giganci Wipeout Planet. Przed halą stanął największy 
dmuchany tor przeszkód w Europie, a śmiałkowie mogli przeżyć 
niesamowitą przygodę znaną tylko z programów telewizyjnych. 
Swoich sił można było spróbować na urządzeniach takich jak: 
Imperium Arena, Tor Spartan, Skok z Olimpu, Eliminator Arena, 
Posejdon Arena i Wipeout Mistrzów.

Koncerty „pod chmurką”
Wyjątkowych koncertów fortepianowych można posłuchać  
w różnych częściach naszego miasta. Wyjątkowych, ponieważ 
pianista Karol Lucjan gra na fortepianie ustawionym… „pod 
chmurką” i za pomocą muzyki zabiera słuchaczy w niezwykłą 
podróż. Cykl koncertów plenerowych „Fortepian Chopina” orga-
nizowany jest z okazji 55. urodzin Jastrzębia-Zdroju. Taka klima-
tyczna muzyka zabrzmi 18 sierpnia na terenie Ośrodka Wypo-
czynku Niedzielnego. Wstęp jest bezpłatny.

Wiktor najsympatyczniejszym psem
Dla najsympatyczniejszego pupila w Jastrzębiu-Zdroju przy-
gotowaliśmy 55 kilogramów karmy na 55-lecie naszego miasta. 
Konkurs przeprowadzony został podczas Jastrzębskiego Dnia 
Zwierzaka. O tym, które zwierzę zdobędzie tytuł, decydowali 
sami mieszkańcy w trakcie głosowania. Oddano aż 3899 głosów, 
z czego ponad 800 zdobył Wiktor, pies rasy husky. Nagrodę 
opiekunka Wiktora przekazała na rzecz Schroniska dla zwierząt 
w Jastrzębiu Zdroju.

TAK ŚWIĘTUJEMY 55. ROCZNICĘ NADANIA PRAW MIEJSKICH 
DLA JASTRZĘBIA-ZDROJU

przy OSP Moszczenica, ul. Szyb Mosz-
czenica 43                    od 15.00 do 22.00

Moszczenica, 26 sierpnia

Szeroka, 26 sierpnia

przy OSP Szeroka, ul. Gagarina 130 
od 15.45 do 24.00

ul. św. Katarzyny 3 przy Domu Parafial-
nym                               od 15.00 do 21.00

Jastrzębie Górne i Dolne, 26 sierpnia

Dom Sołecki w Boryni, ul. Gajowa 11 a
od 15.45 do 24.00

Borynia i Skrzeczkowice, 2 września

Bzie, 2 września

OSP, ul. Rostków 7
od 15.00 do 24.00

Dom Sołecki, ul. Cieszyńska 101
od 16.00 do 22.00

Ruptawa - Cisówka, 2 września

Tekst: Patrycja Matacz,  fotografia: Piotr Kędzierski, Aneta Czarnocka-Kanik, Izabela Grela

https://www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Schronisko-dla-zwierząt-w-Jastrzębiu-Zdroju-186764528026832/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Schronisko-dla-zwierząt-w-Jastrzębiu-Zdroju-186764528026832/?fref=mentions
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