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na informacja, z którą chce sie z Wami
podzielić. Moim priorytetem jako Prezydenta Jastrzębia-Zdroju jest lepiej płatna
i satysfakcjonująca praca dla mieszkańców oraz rozwój miasta. Mając na uwadze tworzenie przyjaznych warunków dla
rozwoju przedsiębiorczości, a co za tym
idzie nowych i lepszych miejsc pracy
w mieście, chcę łączyć potrzeby lokalnych przedsiębiorców, inwestorów oraz
mieszkańców miasta, którzy chcą otworzyć własną firmę. Jak chcę to zrobić?
W minionych tygodniach zaprezentowałam Jastrzębską Strefę Gospodarczą.
Wszystkie rozwiązania przygotowane
w jej ramach dostępne są pod adresem:
www.strefajastrzebie.pl

Drodzy mieszkańcy
po wielu miesiącach pracy i szeroko zakrojonych działaniach, z radością informuję, że udało nam się
doprowadzić do podpisania listu intencyjnego w sprawie odtworzenia lini
kolejowej na trasie Jastrzębie-Zdrój –
Katowice. Działanie popiera marszałek
województwa ślaskiego i gminy Żory,
Łaziska Górne, Mikołów oraz Pawłowice
i Czerwionka-Leszczyny. Wierzę i bedę
czyniła starania, aby w niedalekiej przyszłości mogli Państwo bez przeszkód
w ekologiczny i szybki sposób za pośrednictwem kolei dotrzeć do stolicy województwa. Kolej to nie jedyna dobra i waż-

Z uwagi na okres wakacyjny goraco zachęcam do śledzenia wydarzeń
w mieście i uczestnictwa w bogatej
ofercie kulturanej, rozrywkowej i rekreacyjnej. Życzę Wam, aby te wakacje upłynęły pod znakiem pozytywnych emocji i doskonałej zabawy.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

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
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poniedziałek - środa 7.30 - 15.00
czwartek 7.30 - 17.00
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Straż Miejska
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tel. 32 47 85 351
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Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych:
facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/
youtube.com/MiastoJastrzebie

Prezydent Jastrzębia kieruje pracami
zarządu MZK

twitter.com/JastrzebieZdr
instagram.com/mojejastrzebie/
snapchat @Jastrzebiezdroj
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Miasta Jastrzębie-Zdrój

Tekst: Izabela Grela

Anna Hetman została wybrana na stanowisko przewodniczącego Zarządu
MZK. Ważne dla MZK decyzje zapadły
14 czerwca podczas posiedzenia Zgromadzenia MZK. Ze stanowiska przewodniczącego Zarządu MZK ustąpił
Janusz Buda, który nie jest już wiceprezydentem Jastrzębia-Zdroju i wygasł
jego mandat do sprawowania funkcji
w Związku. Kiedy wydawało się, że przez
kilka tygodni Zarząd MZK pracował będzie bez przewodniczącego, swój akces
zgłosiła Anna Hetman. Jej kandydaturę
w głosowaniu tajnym poparło 8 delegatów przy jednym głosie przeciwnym.
- W MZK nadszedł czas na konkretne
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działania i branie odpowiedzialności za
organizację transportu zbiorowego. Gminy członkowskie muszą wykazać pełne
zaangażowanie realizując bardzo ważne,
dla całego regionu zadanie. Nie możemy
doprowadzić do stagnacji. Komunikacja w regionie musi sprawnie funkcjonować a Związek dobrze ją organizować
– deklaruje prezydent Anna Hetman.
Obecna sytuacja jest ewenementem
w historii związku. Nigdy dotąd prezydent Jastrzębia-Zdroju nie uczestniczył
bezpośrednio w działaniach MZK. Stanowisko miasta reprezentował każdorazowo zastępca z uwagi na rozległe obowiązki prezydenta.
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Koleją pojedziemy do Katowic

AKTUALNOŚCI

Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Prezydent Anna Hetman doprowadziła
do podpisania listu intencyjnego w sprawie odtworzenia linii kolejowej na trasie
Jastrzębie-Zdrój – Katowice.
To kolejne działanie podjęte przez prezydent Annę Hetman, które ma na celu
przywrócenie ruchu kolejowego na trasie
Jastrzębie-Zdrój – Katowice.
Podstawowym założeniem podpisanego
listu intencyjnego przez prezydent Annę
Hetman, marszałka Wojciecha Saługę
oraz włodarzy Żor, Łazisk Górnych, Mikołowa, Pawłowic i Czerwionki-Leszczyn,
jest poprawa dostępności komunikacyjnej
naszego regionu. Sygnatariusze listu intencyjnego wyrazili wolę oraz chęć współdziałania na rzecz odtworzenia linii kolejowej z Jastrzębia-Zdroju do Katowic.
W spotkaniu zorganizowanym w jastrzębskim magistracie uczestniczyli również przedstawiciele PKP PLK oraz dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego.
Następnym krokiem jest opracowanie przez zespół roboczy, składający się
z przedstawicieli wszystkich gmin, doku-

Podpisanie listu intencyjnego przez prezydent Annę Hetman i marszałka Wojciecha Saługę

mentu, umożliwiającego stworzenie wytycznych do stadium wykonalności.
Zakłada się, że studium wykonalności projektu będzie gotowe w 2022 roku,
a w 2024 możliwy jest powrót kolei.
List intencyjny został podpisany. Teraz

czas na konkretne działania, aby za kilka
lat mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju ponownie mogli korzystać z linii kolejowej – zakończyła spotkanie w magistracie prezydent Anna Hetman.

Nabór wniosków o świadczenia dla rodzin
Tekst oprac.: Barbara Więckowska, fotografia: pixabay.com

1 sierpnia ruszy kolejny nabór wniosków
w ramach programu Rodzina 500 plus,
świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
wniosków o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego z dodatkami, a także wniosków w ramach programu „Dobry start”.
Wnioski będzie można składać w Urzędzie Miasta przy al. Piłsudskiego 60 oraz
w hali widowiskowo-sportowej przy al.
Jana Pawła II 6. Stanowiska będą czynne
od poniedziałku do środy w godzinach
od 7.30 do 15.00, w czwartki od 7.30 do
17.00, w piątki od 7.30 do 14.00. Nowych wniosków nie będzie można złożyć
w budynku Urzędu przy ul. Zielonej 20A
i 18A. Klienci starający się o świadczenia
opiekuńcze związane z niepełnosprawnością, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, w zakresie
jednorazowego świadczenia „Za życiem”,
świadczenia rodzicielskiego oraz jednowww.jastrzebie.pl

razowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka, czyli tzw. becikowego, a także składający wniosek tylko i wyłącznie
o świadczenie w ramach programu „Dobry start” będzie można złożyć tylko
w nowo utworzonym punkcie obsługi
klienta przy ul. Zielonej 16A. Sala obsługi będzie czynna od poniedziałku
do środy w godzinach od 7.30 do 15.00,
w czwartki od 7.30 do 17.00, w piątki od
7.30 do 13.00.
Oprócz tego przy ul. Zielonej 16A będą
obsługiwani klienci zgłaszający zmianę
wysokości dochodów, sytuacji rodzinnej,
w zakresie podjęcia przez członka rodziny pracy poza granicami kraju oraz zgłaszający inne zmiany mające wpływ na
otrzymywane świadczenia.
Formularze wniosków są dostępne także na internetowej stronie MRPiPS pod
adresem: www.mpips.gov.pl, a także
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-

du Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakładce:
jak załatwić sprawę w urzędzie. W zakresie wniosków składanych elektronicznie
ich termin składania rozpoczyna się od
1 lipca 2018r. E-wniosek (wniosek elektroniczny) można złożyć za pomocą
portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu
Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości
elektronicznej.
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Oświata w mieście tematem sesji
Teksty: Barabara Więckowska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

HARMONOGRAM
DYŻURÓW RADNYCH,
GODZ. 15.30 - 17.00, POKÓJ NR 303A

Sesja Rady Miasta

Ponad 146 mln zł w ubiegłym roku inwestycyjnym oraz największym zadaprzeznaczono na wydatki związane niom aktualnie realizowanym tj. przez oświatą. To aż 35% całego budżetu mia- budowie wraz z termomodernizacją busta. Nic więc dziwnego, że temat oświaty dynku przy ul. Szkolnej 5, przebudowie
zdominował sesję zwyczajną Rady Mia- i rozbudowie budynku Zespołu Szkół nr
sta, która odbyła się
8 oraz budowie in21 czerwca. Wybra146 mln zł wyniosły wydatki frastruktury wychone aspekty edukacji
wania przedszkolnezwiązane z oświatą
w mieście przedstago dla PP nr 10 przy
wił radnym naczelnik Wydziału Eduka- ZS nr 8. Nie zabrało informacji o osiącji Andrzej Pawłowski. Przybliżył on gnięciach uczniów, realizowanych prouczestnikom posiedzenia szczegółowe jektach, programach oraz przyznanych
dane dotyczące wydatków poniesionych stypendiach. Ponadto radni wysłuchali
na oświatę, zadania remontowe w szko- sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przełach i przedszkolach, nakłady na boiska prowadzonej kontroli w zakresie przysportowe, place zabaw przy przedszko- gotowania procedury sprzedaży działki
lach. Gro uwagi poświęcono wydatkom w obrębie ulicy Podhalańskiej.

KUBERA JÓZEF - 12 lipca
LĘGA MIROSŁAW -19 lipca
MAGIERA BERNADETA - 26 lipca
MARKIEWICZ TADEUSZ - 2 sierpnia
MARYNIAK LUCYNA - 9 sierpnia
RAKOCZY RYSZARD - 16 sierpnia

HARMONOGRAM DYŻURÓW
PREZYDIUM RADY MIASTA,
GODZ. 15.30 - 17.00, POKÓJ NR 127A

RYSZARD PIECHOCZEK - 12 lipca
DAMIAN GAŁUSZKA - 19 lipca
ŁUKASZ KASZA - 26 lipca
ANDRZEJ MATUSIAK - 2 sierpnia
RYSZARD PIECHOCZEK - 9 sierpnia
DAMIAN GAŁUSZKA - 16 sierpnia

Dbają o ład i porządek w mieście
Teksty: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Łukasz Parylak

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Plany rozwoju sieci drogowej na najbliższe lata, gospodarka odpadami
przemysłowymi, komunalnymi i ich
segregacja, czy rozwój budownictwa
i mieszkalnictwa to tylko niektóre z tematów, jakimi zajmuje się Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej,
której przewodniczy Stefan Woźniak.
Z inicjatywą poruszania poszczególnych
tematów istotnych dla miasta, wychodzą
m.in. Wydział Gospodarki Komunalnej
czy Jastrzębski Zakład Komunalny. To
właśnie do nich należy przygotowanie
projektów uchwał, które następnie tra4

fiają pod obrady Komisji. Do zakresu
jej działania należą sprawy związane
z prowadzeniem gospodarki komunalnej
i ochroną środowiska, w tym m.in. utrzymania czystości w mieście, zaopatrzenia
miasta w energię elektryczną, cieplną
i gaz czy utrzymania cmentarzy, grobów i miejsc pamięci. Jednym z trudniejszych tematów, jakim zajmują się
członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej jest opiniowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.
- Zmian w planie nie dokonuje się dla

pojedynczych wniosków, dlatego robimy je
kompleksowo. Wcześniej jednak musi być
przygotowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
a następnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To skomplikowana
procedura, a wiemy, że na zmiany w planie
oczekuje wiele osób – tłumaczy przewodniczący Stefan Woźniak.
Inne bardzo ważne zagadnienia, które omawiają radni podczas posiedzeń Komisji to
nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości gruntowych oraz inwentaryzacja
mienia Skarbu Państwa.

SKŁAD KOMISJI:
Stefan Woźniak - przewodniczący
Tadeusz Gorgol - z-ca przewodniczącego
Józef Kubera,
Tadeusz Markiewicz,
Ryszard Piechoczek
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Jubileuszowa sesja Rady Miasta
Tekst: Barbara Więckowska, fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik

2018 rok jest wyjątkowy dla całego miasta. Wszystko za sprawą obchodzonego
jubileuszu 55.lecia nadania praw miejskich. Po licznych imprezach uświetniających rocznicę w tym urodzinach miasta
na stadionie, przyszedł czas na doniosłe
chwile za sprawą uroczystej mszy świętej
oraz sesji Rady Miasta. Obchody zorganizowano 21 czerwca. Do udziału w nich
zaproszono m.in. przedstawicieli duchowieństwa, parlamentarzystów, władze
wojewódzkie, samorządowców, byłych
i aktualnych włodarzy miasta, służby
mundurowe, honorowych obywateli,
osoby zasłużone dla miasta.
Msza święta w intencji wszystkich mieszkańców została odprawiona w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Zdroju. Nabożeństwo koncelebrował
ks. biskup Marek Szkudło.
Po niej zgromadzeni pod przewodnictwem Orkiestry Górniczej KWK Borynia przemaszerowali przed budynek willi
Łucja, w którym 55 lat temu oficjalnie
nadano prawa miejskie Osiedlu Jastrzębie-Zdrój. Tam dokonano odsłonięcia
pamiątkowej tablic.
Główna część obchodów odbyła się
w Domu Zdrojowym. Było wprowadzenie
pocztu sztandarowego, odegrano hymn
i nie brakowało wspomnień i refleksji dotyczących dziejów miasta.
- Pozornie Jastrzębie-Zdrój, to bardzo młode miasto, jednak jako wspólnota nie odstajemy wiekiem od okolicznych miejscowości. Z kart Księgi Fundacyjnej Biskupstwa Wrocławskiego można wyczytać, że
co najmniej w 1293 roku istniało już tutaj

Jubileuszowa Sesja Rady Miasta

zorganizowane osadnictwo - mówił przewodniczący Rady Miasta, Łukasz Kasza.
W dalszej części wystąpienia przewodniczący Rady Miasta podkreślał, że jako
wspólnota mamy bardzo bogatą, wartościową i zróżnicowaną historię. Przypominał o najważniejszych wydarzeniach
z kart dziejów miasta. Wśród nich było
odkrycie solanki, rozwój uzdrowiska,
a po latach górnictwa.
- To bardzo istotne, abyśmy jako osoby
rozkochane w tym mieście zawsze pamiętali, jak ważną kartą historii był okres
uzdrowisk, aby kropla solanki jodowo-bromowej zawsze przemawiała do nas
z herbu miasta – apelował przewodniczący Łukasz Kasza. - Na żadnym
z nas nie ciąży wyrok skazujący na Jastrzębie-Zdrój. Myśmy to miasto wybrali, wielu
z nas ma tu swój dom i w tym sensie jesteśmy tym miejscem obdarowani. Trzeba
odnosić się do tego miasta z poczuciem
wdzięczności. Prezydent miasta Anna
Hetman w swoim wystąpieniu również
nawiązała do historii. - Tu biją nasze serca.
Jesteśmy kolejnym pokoleniem, które stąpa
po śladach Witczaka, które wącha ten sam
zapach XIX-wiecznej lipy, które marzy

o rozwoju Jastrzębia-Zdroju tak jak jego
założyciele. Jesteśmy pokoleniem, wraz
z naszymi dziadkami i ojcami, któremu płynął pot z czoła, a serca mocno
biły, gdy wychodząc z kopalni widzieliśmy czołgi na ulicach naszego miasta.
W dalszej części dziękowała mieszkańcom oraz samorządowcom, urzędnikom,
służbom mundurowym i politykom za
wykonywaną przez nich pracę na rzecz
miasta. Zwróciła się ponadto z apelem:
W roku jubileuszowym mamy przywilej
patrzeć w przeszłość, ale też obowiązek
odważnie spojrzeć w przyszłość. Nie musimy się bać zapytać w jakim kierunku
zmierzamy, jak widzimy samorządność
i Jastrzębie za kilkadziesiąt lat.
Podczas sesji radni przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie uczczenia 55-lecia
nadania praw miejskich Miastu Jastrzębie-Zdrój. Na zakończenie uroczystości
wspomnieniami dotyczącymi dorastania
i historii Jastrzębia-Zdroju podzieli się
zaproszeni goście. Wśród nich był m.in.
Józef Musioł – prawnik, założyciel Stowarzyszenia Sędziów Sądu Najwyższego
w stanie spoczynku, a także literat
i dziennikarz.

Ksiądz Antoni Pudlik – zasłużony dla Województwa Śląskiego
Tekst: Barbara Więckowska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Złotą Odznakę Honorową za zasługi
dla Województwa Śląskiego przyznano
księdzu Antoniemu Pudlikowi z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Zdroju. Odznaczenie wręczono podczas uroczystej sesji Rady Miasta, 21
czerwca w Domu Zdrojowym. - Jestem
onieśmielony. Przyjmuje to wyróżnienie jako uznanie dla wszystkich tych, z
którymi przez 27,5 roku mogłem współpracować. Za to wyróżnienie w imieniu
www.jastrzebie.pl

własnym i wszystkim tym, którym dedykuję odznakę, serdeczne Bóg zapłać –
mówił ks. Antoni Pudlik po odebraniu
wyróżnienia. Zasług i inicjatyw, których
się podjął, można wyliczać bez końca:
zorganizował około 100 parafialnych festynów, z myślą o studentach z ubogich
rodzin, stworzył parafialny fundusz stypendialny, a od kilku lat organizuje marsze trzech króli.
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W sierpniu spotkamy się na OWN
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Robert Jaczyński

W sierpniu będziemy mogli zobaczyć
zupełnie nowe oblicze Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. Prace są już bowiem na ukończeniu.
Przypomnijmy, że najbardziej pożądana przez mieszkańców miejska inwestycja rozpoczęła się we wrześniu 2017
roku. W planach nowego OWN-u był
park widokowy, wodny plac zabaw
z zapleczem technologicznym (budynek
technologiczny z sanitariatami), tężnia,
zagospodarowanie terenu poprzez budowę ciągów pieszych, schodów terenowych, pochylni dla niepełnosprawnych,
oświetlenia terenu i elementów małej
architektury jak ławki i kosze. Większość terenu zostanie pokryta darnią
(tzw. „trawą z rolki”).
To jeszcze nie koniec robót. Trwają prace wykończeniowe elewacji budynku
technologicznego i wyposażeniowe jego

wnętrza. Również typowo wykończeniowe roboty prowadzone są na pozostałym
terenie – obsadzanie trawą czy profilowanie terenu.

Oficjalne otwarcie terenu dla mieszkańców przewidziane jest w sierpniu.

Miasto buduje mieszkania w Zdroju
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski
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Ciężki sprzęt już pracuje, ruszyła budowa mieszkań przy ul. Witczaka w Zdroju. Prace zostały oficjalnie rozpoczęte
18 czerwca symbolicznym wbiciem łopaty. Tym samym Jastrzębskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp.
z o.o. przystąpiło do realizacji inwestycji.
- Bardzo się cieszę, że po 10 latach rozpoczynamy budowę nowych mieszkań. Lokatorzy będą się mogli do nich wprowadzić
w przyszłym roku – mówi Anna Hetman,
prezydent miasta.
Przy ul. Witczaka powstanie 27 lokali
wraz z przynależnymi do nich miejscami postojowymi w garażu podziemnym,
droga dojazdowa, teren rekreacyjny i zieleń. Mieszkania będą miały powierzchnię
od 50 do 80 m², od dwóch do czterech
pokoi. Wszystkie zaprojektowane zostały z balkonami lub tarasami zielonymi
i przynależnymi do nich komórkami
lokatorskimi. W każdym z segmentów
znajduje się również wózkownia oraz suszarnia.
- Mieszkania będą wykończone w stanie
„pod klucz”. Prawie cały budynek objęty
jest już umowami partycypacji. Pozostały

tylko dwa wolne mieszkania dwupoziomowe o powierzchni 66,60 m² - wyjaśnia
Ernest Famulski, prezes „Daszka”.
Jednym z przyszłych lokatorów będzie
Artur Ruciński, który już odlicza miesiące do przeprowadzki. W nowym
M zamieszka z żoną Karoliną i córką
Wiktorią. – Lokalizacja bardzo mi odpowiada. Stąd pochodzę, znam dobrze te

okolice, tu chodziłem do szkoły, tu się wychowałem. Teraz wprowadzę się tu wraz
z rodziną do dwupoziomowego mieszkania – mówi pan Artur.
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. zrealizuje inwestycję z pomocą preferencyjnego
kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego.
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INWESTYCJE

ul. Sienkiewicza po remoncie

Zakres robót obejmował wymianę konstrukcji podbudowy wraz
z nawierzchnią bitumiczną na powierzchni 1295 metrów kwadratowych. Ponadto wykonano zabezpieczenie skarpy poprzez mur
oporowy na długości 30 mb oraz wjazdy do posesji z kostki brukowej o powierzchni 182 metrów kwadratowych. Koszt tego zadania
wyniósł 551 540,56 zł.

Miasto pięknieje
Z dnia na dzień nasze miasto pięknieje. A wszystko za sprawą prowadzonych nasadzeń zieleni, ozdobnych krzewów
i kwiatów. Nowa roślinność pojawiła się m.in na skrzyżowaniach
miejskich. Ładna, uporządkowana przestrzeń miejska podnosi komfort życia mieszkańców, a zarazem staje się wizytówką
miasta

Stawiamy na fotowoltaikę
Tym razem ogniwa zainstalowane zostały na dachu budynku
Zespołu Szkół nr 6 przy ulicy Harcerskiej, Domu Pomocy Społecznej na ulicy Kaszubskiej oraz w Zespole Szkół Mistrzostwa
Sportowego przy ulicy Piastów. Ich instalacja kosztowała prawie
400 tys. zł.

Plac treningowy dla psów
Strefa dla psów małych i tych większych, urządzenia zabawowe,
mała architektura – to wszystko powstaje na terenie pomiędzy
ulicą Turystyczną a ulicą Zieloną. Bowiem powstaje tam pierwszy jastrzębski plac treningowy dla psów.

Remont odnogi ul. Wyzwolenia
Na długości 166 metrów wykonano nową konstrukcję podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną. Całość udało się zrealizować za sumę ponad 230 tys. zł.

Remonty wiaduktów
Trwają kontrole obiektów mostowych i wiaduktów na terenie
miasta. Na skutek decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wstrzymany został ruch na ulicy
Nepomucena. Odpowiedzialny za to był zły stan wiaduktu który jest własnością PKP Nieruchomości S.A. Zgodnie z zaleceniem PINB wiadukt ma zostać rozebrany do 30 sierpnia. Jednak
istnieje szansa, że prace zostaną ukończone o wiele wcześniej.
www.jastrzebie.pl
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DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Chcemy wspierać przedsiębiorców, żeby tworzyli nowe
miejsca pracy. Przygotowaliśmy dla nich wsparcie
finansowe oraz kadrowe, aby uruchamianie nowych,
lepiej płatnych miejsc pracy było łatwiejsze, a także
umożliwiało dalszy rozwój. Nasze działania ujęliśmy
w 3 programach, zawierających szereg działań miasta:

„Partnerzy w biznesie”

Stworzyliśmy Jastrzębską Strefę Gospodarczą,
by łączyć potrzeby pracowników, pracodawców
oraz inwestorów i tworzyć dla nich korzystne warunki
w naszym mieście.
Jastrzębianie muszą mieć szansę na lepiej płatną
i satysfakcjonującą pracę. Będzie to możliwe
dzięki firmom przyjaznym pracownikom, nowym
inwestorom oraz przedsiębiorczym mieszkańcom
miasta.
Zdecydowaliśmy się na utworzenie Jastrzębskiej
Strefy Gospodarczej, bo nasze miasto zasługuje na
szybszy rozwój. Jastrzębska Strefa Gospodarcza
to trzy podstawowe obszary działań. Po pierwsze
rozwiązania dla firm działających w mieście, którym
łatwiej będzie uruchamiać nowe, dobrze płatne
miejsca pracy. Po drugie zachęty dla inwestorów, by
Jastrzębie-Zdrój było atrakcyjne dla powstawania
nowych miejsc pracy. Po trzecie wsparcie dla tych,
którzy chcą otworzyć swoją własną firmę w mieście.

- organizacja misji gospodarczych dla przedsiębiorców
z Jastrzębia-Zdroju
- współpraca transgraniczna z partnerami w Czechach
i Słowacji
- intensyfikacja współpracy z Radą Biznesu, której
celem jest tworzenie klimatu przyjaznego biznesowi

Wsparcie dla Przedsiębiorców

- by prowadzenie własnej firmy było jak najbardziej
przyjazne i pozbawione barier utworzyliśmy Jastrzębską
Kartę Przedsiębiorcy. Daje możliwość skorzystanie
ze szkoleń, zniżek i udogodnień oferowanych przez
miasto i partnerów programu.
- organizacja konferencji gospodarczej – 1 i 2
października br.
- szkolenia dla firm i osób zainteresowanych
prowadzeniem działalności gospodarczej

Nowoczesne firmy

- wizytówki jastrzębskich firm – promocja firm
o ugruntowanej pozycji na rynku, wzmacniająca
wizerunek miasta, jako dobrego miejsca do lokowania
swojego biznesu

Prezydent Jastrzębia-Zdroju
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DLA INWESTORÓW
Chcemy, by Jastrzębie-Zdrój stało się miastem
atrakcyjnym dla inwestorów, którzy będą otwierać tutaj
swoje firmy. Wierzymy w potencjał nowych technologii
i chcemy, żeby nasze miasto rozwijało się w oparciu
o nowoczesne firmy.

Program „Miejsce do inwestycji”

- Przygotowanie terenów pod nowe inwestycje to nasz
priorytet
- Zinwentaryzowaliśmy i porządkujemy tereny inwestycyjne
miasta
- Poszerzyliśmy tereny Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej o ponad 20 ha
- Przygotowujemy teren pod budowę parku przemysłowego
Dębina, który będzie przestrzenią dla hal produkcyjnomagazynowych. Tworząc nowe tereny inwestycyjne,
dążymy do tego, by były w pełni dostosowane do potrzeb
potencjalnych kupujących.
- Dbamy o uzbrojenie terenu, a także planujemy współpracę
z agencjami nieruchomości, by maksymalnie usprawnić cały
etap inwestycji i powstawania nowych miejsc pracy.
- Ściśle współpracujemy z Jastrzębską Spółką Węglową, by
w mieście powstał Port Logistyczny Jastrzębie, zlokalizowany
na terenach po byłej kopalni Jas-Mos

Program „Innowacyjnego biznesu”

- Jako miasto staramy się by Centrum Innowacji, Nauki
i Biznesu Państw Grupy Wyszehradzkie było zlokalizowane
w Jastrzębiu-Zdroju.
- Chcemy, by innowacyjny biznes mógł się rozwijać właśnie
u nas, dlatego współpracujemy z Polską Agencją Inwestycji
i Handlu.
- Chcemy ułatwiać przyciąganie do miasta dużych
inwestorów poprzez promowanie terenów inwestycyjnych
oraz akcje promocyjne naszego miasta.

Współpraca regionalna

- Realizujemy pomysł ogólnopolskiej kampanii
informacyjnej z sąsiednimi gminami na rzecz promocji
Jastrzębia-Zdroju i okolic jako najbardziej atrakcyjnych
terenów inwestycyjnych w tej części kraju. Wierzymy,
że współpracując razem z sąsiednimi gminami pod
przewodnictwem miasta Jastrzębia-Zdroju możemy
znacznie zwiększyć zainteresowanie inwestorów tym
regionem i stać się konkurencją dla większych aglomeracji.
www.jastrzebie.pl

DLA ZAKŁADAJĄCYCH FIRMY

Chcemy wspierać przedsiębiorczych mieszkańców
i ułatwiać im otwieranie firm, które rozwiną nasz
rynek pracy. Osoby, które chcą stworzyć własną firmę,
powinny mieć wsparcie administracyjne, prawne czy
księgowe, dzięki czemu będą mogły się swobodnie
rozwijać w naszym mieście.

Przestrzeń dla lokalnego biznesu

- Lokal za złotówkę - kolejny rok organizujemy
konkurs
najmu
lokali
przeznaczonych
na
prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej
i twórczej “Lokal na kulturę za 1 zł”, w którym
stawka czynszu dla najemców wyłonionych
w konkursie to 1 zł netto za m2.
- Lokal na start – w lipcu ogłoszony zostanie też
konkurs “Lokal na start”, który umożliwi wynajmem
powierzchni dla nowo rozpoczynanej działalności.

Granty na start-up

Przygotowujemy konkurs na najlepszy start-up dla
osób pomiędzy 16. a 24. rokiem życia. Zwycięzcy
mogą liczyć na patronat istniejących już firm
i wsparcie przy rozwijaniu pierwszego biznesu.
Chcemy wspierać świetne pomysły na własną firmę,
gdzie często barierą jest brak środków oraz brak
doświadczenia w biznesie.

Biznes skrojony na miarę

Każda firma ma inne potrzeby, by się rozwijać. Dzięki
środkom z Powiatowego Urzędu Pracy w JastrzębiuZdroju możliwe jest uzyskanie dofinansowań zarówno
na otwarcie firmy, jak i odpowiednie wyposażenie
stanowisk pracy. Chcemy ułatwić pozyskiwanie tych
środków oraz zachęcać do tworzenia firm w naszym
mieście.

www.strefajastrzebie.pl
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AKTUALNOŚCI

Jastrzębianie zdecydowali na co wydane mają być pieniądze w 2019 roku.
Podzielono 1,5 mln złotych w ramach budżetu obywatelskiego.
Jednostka pomocnicza

Kwota BOB

1.

Osiedle Staszica

60 300,00 zł

Street Workout Park ul. Poznańska 1A, działka 332/10

60 300,00 zł

2.

Sołectwo Bzie

141 087,00 zł

Projekt i budowa oświetlenia ul. Wspólna i ul. Pochyła

130 000,00 zł

3.

Osiedle Barbary

77 867,00 zł

Wykonanie placu zabaw PP Nr 19

57 818,50 zł

Projekt i wykonanie oświetlenia ul. Graniczna działka
313/5

20 000,00 zł

4.

5.
6.
7.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

130 426,00 zł

Sołectwo Skrzeczkowice

49 577,00 zł

Remont chodnika ul. Gajowa oraz uzupełnienie
nawierzchni asfaltowej

49 577,00 zł

Sołectwo Borynia

82 612,00 zł

Remont chodnika ul. Gajowej oraz uzupełnienie
nawierzchni asfaltowej

82 612,00 zł

Osiedle Bogoczowiec

37 766,00 zł

Remont chodnika od nieruchomości 4M do 9A

37 750,00 zł

Osiedle Morcinka

51 012,00 zł

Budowa bulodromu - boiska do gry w bule wraz z ławkami
przy siłowni na wolnym powietrzu na ul. Katowickiej
działka 450/2

18 460,00 zł

Budowa huśtawki linowej ul. Katowicka - działka 450/3

32 500,00 zł

60 778,00 zł

Montaż piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym SP10

60 000,00 zł

Sołectwo Szeroka

96 250,00 zł

Zakup zmywarki i wyparzarki do kuchni przy sali OSP
Szeroka

6 250,00 zł

Budowa placu zabaw ul. Gagarina działka 144-602/87

60 000,00 zł

Budowa oświetlenia odnogi ul Fredry od nr 39-41G

30 000,00 zł

Osiedle Gwarków

68 120,00 zł

Plac zabaw dla uczniów SP Nr 9

68 120,00 zł

Osiedle Pionierów

84 404,00 zł

Siłownia zewnętrzna i ogrodzenie tereny przy SP Nr 5 - ul.
Mazurska 6, działka 42

84 404,00 zł

Osiedle Złote Łany

34 399,00 zł

Modernizacja placu zabaw wraz z projektem przy PP Nr
26

34 399,00 zł

Sołectwo Moszczenica

88 188,00 zł

Oświetlenie ul. Kościelnej

88 188,00 zł

90 045,00 zł

Zakup huśtawek na plac zabaw, zakup odświeżaczy
powietrza PP23

20 000,00 zł

Budowa oświetlenia ulic - ul. Różana

25 000,00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ruchu Oporu

49 000,00 zł

Osiedle Zdrój

Osiedle Zofiówka

49 491,00 zł
99 387,00 zł

18.
Osiedle Chrobrego

20.

10

130 426,00 zł

Osiedle Arki Bożka

17. Osiedle Jastrzębie Górne
i Dolne

19.

Budowa drogi ul. Czyża - od zburzonego mostu

Sołectwo RuptawaCisówka

8.

9.

Nazwa wnioskowanego zadania

Kwota
zweryfikowana przez
wydział

Lp.

55 491,00 zł

Oczyszczacze powietrza dla PP Nr 7

8 000,00 zł

Nakładka asfaltowa ul. Ks. J. Twardowskiego

89 600,00 zł

Dokończenie modernizacji chodnika ul. Kusocińskiego do
ul.Marusarzówny, doposażenie strefy rekreacyjnej wraz z
elementami małej architektury i zieleni

35 491,00 zł

Remont chodnika ul. Marusarzówny do Jana Pawła II

19 680,00 zł

Osiedle Przyjaźń

66 022,00 zł

Trakt pieszy spacerowy działka 2518/58

66 022,00 zł

Osiedle Tuwima

33 494,00 zł

Remont chodnika od ul. Stokrotek w strone ronda oraz na
wysokości zatoki autobusowej przy Restauracji Harian

33 494,00 zł
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Anna Hetman wyróżniona za wspieranie biznesu
Tekst i fotografia: Izabela Grela

Anna Hetman dołączyła do grona Honorowych Członków Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach. 11 czerwca,
podczas Walnego Zgromadzenia członków Izby, prezydent Jastrzębia-Zdroju
odebrała tytuł w uznaniu za współpracę, wsparcie rozwoju izby oraz promocje idei samorządu gospodarczego.
Do inwestowania w naszym mieście prezydent Anna Hetman zachęca od początku swojej kadencji. Dwa lata temu
do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej włączyła 23-hektary terenów
inwestycyjnych. Kolejne są systematycznie uzbrajane. W ostatnich miesiącach w
Jastrzębiu zdecydowały się zainwestować
trzy firmy. Powołała też Radę Biznesu
przy prezydencie miasta i wprowadziła
optymalne zwolnienia podatkowe.
- To dla mnie ogromne wyróżnienie, ale
też duże zobowiązanie. To, co zrobiliśmy
to dopiero początek drogi do tego, by Jastrzębie stało się gospodarczą marką na
mapie całego regionu. Zrobię wszystko, by
razem z jastrzębskim biznesem, doprowadzić do rozwoju miasta, poprzez stwarzanie optymalnych warunków wspierających
przedsiębiorczość w naszym mieście – zapewnia Anna Hetman.
Przypomnijmy, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana
w 1990 roku. Jest organizacją samorzą-

du gospodarczego zrzeszającą podmioty
prowadzące działalność gospodarczą. Jest
kontynuatorem tradycji Izby Handlowej
powstałej w 1922 roku, a od 1927 roku
Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
- działającej do 1950 roku. Jej głównym
założeniem jest wzmacnianie pozycji
polskiej przedsiębiorczości, rozwój go-

spodarki opartej na wiedzy i współpraca
z samorządami wszystkich szczebli.
Osobie posiadającej tytuł Honorowego
Członka Izby przysługuje prawo czynnego udziału w pracach Rady Izby, Komisji
Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim oraz we
wszystkich uroczystościach i spotkaniach
RIG.

Wędrujący fortepian z okazji jubileuszu
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

W tym miesiącu miłośnicy Chopina będą
mieli okazję uczestniczyć w koncertach
pod gołym niebem.
Wszystko za sprawą cyklu koncertów
plenerowych „Fortepian Chopina”, zorganizowanych z okazji jubileuszu 55.lecia
nadania praw miejskich.
Na koncerty zapraszamy w następujących
terminach:
15 lipca, godz. 17:00 – Jar Południowy
22 lipca, godz. 17:00 – Jar przy ul. Turystycznej
29 lipca, godz. 17:00 – plac przed galerią
„Jastrzębie”
Wstęp wolny. W razie niepogody koncerty zostaną odwołane.
www.jastrzebie.pl

"Fortepian Chopina" w Parku Zdrojowym
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Odwiedź Klub Seniora
AKTUALNOŚCI

Tekst: Katarzyna Wołczańska

Przy ul. Mazowieckiej 10 (obok banku) działa Klub Seniora. 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.
- poniedziałki, godz. 15.00 - gimnastyka ogólnoustrojowa
godz. 15.30 - zajęcia z rękodzieła
- środy, godz. 15.00 - gimnastyka ogólnoustrojowa
- piątki – taniec i śpiew

Wycieczki i wczasy z kołem nr 2
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w następujących przedsięwzięciach:
- 26 lipca - wycieczka na Górę Świętej Anny.
- 25 sierpnia – 6 września – wczasy w Łebie. Cena 1415 zł.
- 19 – 20 września – wycieczka do Jędrzejowa, Chęcin i Sandomierza.
Biuro przy ul Turystycznej 4 czynne jest w poniedziałki
i czwartki w godz. od 9.00 do 11.00, tel. 32 471 2234.

Polski Związek Emerytów przypomina
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że wydawane są zaświadczenia na zniżkę kolejową. Ponadto zaprasza
do udziału w następujących wyjazdach:
- 2 sierpnia – wycieczka do Wrocławia.
- 6 – 16 września – wczasy w Brennej, pensjonat Krokus. Cena
900 zł.
- 9 – 20 września – wczasy w Karlobag w Chorwacji. Cena
1650 zł.
Informacje można uzyskać w siedzibie Związku przy ul.
1 Maja 45 we wtorki, środy i czwartki w godz. od 9.00 do 12.00,
tel. 32 4358 031.

Aktywnie ze Stowarzyszeniem
Turystyka i Rekreacja
- 28 lipca – inauguracja Tygodnia Kultury Beskidzkiej, Wisła.
Cena 15 zł, dzieci 10 zł (autokar, ubezpieczenie). Kontakt 791
591 915.
- 4-11 sierpnia – wczasy w Pieninach. Cena 450 zł (autokar,
noclegi wyżywienie). Kontakt 507 782 126.
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Stowarzyszenie Aktywny Senior
Stowarzyszenie zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału
w wycieczkach. Odbędą się one w następujących terminach:
- 28 lipca, 11 sierpnia – Wrocław - zwiedzanie Panoramy Racławickiej, Afrykarium, przejazd meleksem.
- 5 sierpnia – Tydzień kultury Beskidzkiej.
- 13-16.09 – Zakopane, termy, gawędziarz, kabaret, kapela,
3 posiłki. Około 530 zł.
- 6 – 8 października – Licheń.
Informacja pod nr tel.: 32 471 9555, 32 471 2071, 535 997 170
(kontakt po godz. 18.00) lub w siedzibie Stowarzyszenia – budynek starego „Merino” w czwartki w godz. od 17.00 do 18.00.

Spotkania diabetyków
Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza diabetyków, członków rodzin oraz osoby zainteresowane problemem
cukrzycy na spotkania. Najbliższe odbędą się w terminach: 26
lipca, godz. 15.00 – 17.00 oraz 9 i 23 sierpnia, godz. 15.00 –
17.00. Spotkania odbywają się w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12A.

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW PRZYPOMINA:
NIE MA PRZEPISÓW PRAWA, KTÓRE UMOŻLIWIAJĄ
NAM ZWROT TOWARU PEŁNOWARTOŚCIOWEGO
DO SKLEPU STACJONARNEGO
Konsument dokonał zakupu w sklepie stacjonarnym, czy ma
możliwość zwrotu towaru, który jest pełnowartościowy, bez
wad?
Zgodnie z polskim prawem sprzedawca nie ma obowiązku
przyjmowania zwrotu towaru pełnowartościowego.
Sprzedawca może (ale nie musi) przewidzieć możliwość
zwrotu towaru przez kupującego w określonym terminie (np.
14 lub 30 dni) i na określonych warunkach (np. tylko z oryginalnymi metkami, w stanie nienaruszonym, w oryginalnym
opakowaniu, z wyłączeniem niektórych produktów). Takie
praktyki nie wynikają z przepisów prawa, dlatego gdy dokonujemy zakupów w sklepie stacjonarnym zapytajmy sprzedawcę czy w danym punkcie jest możliwość zwrotu towaru,
na jakich zasadach i gdzie jest to zapisane (taki zapis może
być umieszczony w regulaminie sklepu).
Pamiętać należy, że inaczej wygląda sytuacja kiedy towar
został zakupiony poza lokalem przedsiębiorstwa (np. podczas pokazu organizowanego w restauracji) lub na odległość
(np. w sklepie internetowym). Konsument ma wtedy prawo
do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek
zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni.
Jeżeli towar ma wadę – wtedy możemy złożyć reklamację na
zasadach rękojmi (na podstawie dowodu zakupu) lub gwarancji (jeżeli na przykład posiadamy kartę gwarancyjną).

KULTURA

Miasto silne kulturowo
Tekst: Barbara Więckowska, fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik

Dorota Bosowska, Dariusz Mazur, Chór
"NOVA ET VETERA 2003" oraz Zespół
Folklorystyczny "Druga Młodość" dołączyli do grona laureatów nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Wyróżnienia zostały wręczone podczas Jastrzębskiego Dnia Kultury. Wydarzenie miało miejsce w piątek, 29 czerwca
w Domu Zdrojowym. Zorganizowano je
po raz 18. Nagrody przyznawane są raz
w roku na podstawie zarządzenia prezydenta miasta. Oprócz statuetek i dyplomów laureaci otrzymali gratyfikację
finansową w postaci dwóch tysięcy złotych. Doceniony został również wysiłek,
zaangażowanie oraz praca twórcza pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury
i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kwiaty
i statuetki z rąk prezydenta miasta odebrali:

Patrycja Szczepanik, Małgorzata Dawidowicz, Arkadiusz Majewski, Anna
Glenc, Beata Lach, Krystyna Bosacka,
Iwona Minasiewicz, Krystyna Jachimowicz, Bożena Lerch, Joanna Zawadzka. Nie były to jedyne wyróżnienia tego wieczoru. Dyrektor Biblioteki
Śląskiej – profesor Jan Malicki wręczył
pracownikom biblioteki Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej. Odebrały
ją: Maria Jasionek, Anna Rucka oraz
Karolina Wróżek. Maria Jasionek dodatkowo otrzymała Nagrodę Śląskiego
Środowiska Bibliotekarskiego im. Józefa Lompy. Uroczystość była ponadto
okazją do uhonorowania stypendystów
z dziedziny kultury - Witolda Englendera, Marcina Serwotki, Henryki Moroń,
Renaty Raszyk, Sławomira Rąbalskiego,
Anny Lerch – Wójcik.

Na stadionie eksplodowały kolory
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Eksplozja kolorów to impreza, która ma
w naszym mieście wielu zwolenników.
Widać ich było podczas sobotniej imprezy, która sprawiła, że na Stadionie zrobiło
się muzycznie i kolorowo. O doskonałą
rozrywkę przybyłych ludzi zadbała trójka DJ-ów, którzy swoimi setami rozruszali publikę. Na scenie zaprezentowali

się MPJ, DE Push oraz Don Pablo. Całość
imprezy uzupełniły występy Explozji Tańca. Co godzinę, począwszy od godziny 18:00
organizowany był wyrzut kolorów – i na
ten moment zdecydowanie wszyscy czekali.
Przed tak kolorową publicznością wystąpiła
gwiazda wieczoru, czyli Grubson.

Show Explozji
Tekst i fotografia: Katarzyna Wołczańska

Wyjątkową oprawę miała gala szkoły
i studia tańca „Explozja”. 17 czerwca hala
widowiskowo-sportowa wypełniła się po
brzegi publicznością, a tancerze, kształcący się w jastrzębskiej szkole, pokazali
swoje umiejętności. Podczas kilkugodzinnego show podsumowano kolejny sezon działalności placówki. Taniec,
ekspresja, światła, gromkie barwa i muzyka - te wszystke elemanty złożyły się
na niezapomniane widowisko. Podczas
imprezy podopieczni Explozji, przygotowani przez utalentowanych instruktorów,
www.jastrzebie.pl

zaprezentowali wszystkie style taneczne,
jakich można się w niej nauczyć, od hip-hopu po balet. Nie zabrakło także multi-

medialnych prezentacji, które były interesującym przerywnikiem.
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Niedźwiadkowy dzień różowej wstążki
Tekst i fotografia: Renata Płonka

baczcie sami. Wszystkie działania Niedźwiadków podczas obchodów umieszczone zostały na platformie eTwinning
z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi TIK. Udział w projekcie przyczynił
się do wzmocnienia emocjonalnej więzi
wśród rówieśników, zarówno w grupie,
jak i w całej społeczności partnerskiej
projektu PINK SHIRT DAY oraz do rozwijania wśród nich zachowań społecznie
akceptowanych. Brawo Niedźwiadki.
Grupa Niedźwiadków z Publicznego
Przedszkola Nr 18 w Jastrzębiu-Zdroju
dała się poznać jako niezwykle tolerancyjne i wielkoduszne dzieci. A to za sprawą udziału w międzynarodowym projekcie eTwinning pod ciekawym tytułem
- PINK SHIRT DAY. Nasze Niedźwiadki
znalazły się wśród uczestników z Albanii,
Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Litwy,
Macedonii, Rumunii, Serbii i Polski. Celem projektu było uwrażliwienie dzieci
na takie wartości jak tolerancja, przyjaźń
i szacunek oraz niwelowanie niewłaści-

wych zachowań wobec rówieśników, które zachodzą na całym świecie.
Obchody Różowej Koszulki miały miejsce w przedszkolu 23 maja. Przedszkolaki
ubrane na różowo podczas zajęć próbowały pokazać jak wygląda złość, jaką ma
ona siłę niszczenia oraz uczyły się ten
gniew wyciszyć, wykorzystując bardzo
proste sposoby. Zabaw przeciw agresji było wiele, ale najważniejsze zadanie
czekało na koniec - wspólne wykonanie
plakatu. Zadanie okazało się zbyt łatwe
dla dzielnych Niedźwiadków, zresztą zo-

Certyfikat dla PP 17
1211 szkół w całej Europie świętuje
sukces szkolnych zespołów eTwinning,
w tym 70 polskich placówek. Wśród nich
Publiczne Przedszkole nr 17 w Jastrzębiu-Zdroju, które 15 czerwca otrzymało
oficjalny certyfikat. – Dzięki współpracy
na gruncie europejskim, uczycie dzieci jak
być obywatelem Europy, pomagacie budować odpowiedzialnych i zaangażowanych
Europejczyków – czytamy w wystosowanym do placówki liście gratulacyjnym
Ministra Komisji Europejskiej.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczonych do oddania w najem
Lp.

1.

Nr
działki

94/20

Obręb

Jastrzębie
Miasto

k.m

-

Nr księgi
wieczystej

GL1J/00010023/0

Powierzchnia
najmu [m2]

Położenie (adres)

7,26

44-335 JastrzębieZdrój, Al. Piłsudskiego
60 (Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój
– Sala Obsługi
Interesantów)

Minimalna
Przeznaczenie stawka czynszu
lokalu
za najem lokalu
[zł netto/m²/m-c]

Agencja
ubezpieczeń

26,60**

Okres najmu*

Termin
wnoszenia
czynszu***

Do 25-tego
Od: 01.01.2019 r.
dnia każdego
do: 31.12.2021 r.
miesiąca

* Lokal przewidziano do oddania w najem dotychczasowemu najemcy na okres trzech lat – po jego pisemnym wniosku, w drodze decyzji Prezydenta Miasta z dnia
30.05.2018 roku.
** Obowiązująca w 2018 roku minimalna miesięczna stawka czynszu została wskazana w załączniku nr 1 (lp. 2) 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 Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Niezależnie od czynszu najemca uiszczał
będzie miesięcznie opłaty za media, jakie przypadać będą na wynajęty lokal.
*** 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.
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GieKSa po obozie
Tekst: Łukasz Parylak, fotografie: GKS 1962 Jastrzębie

Jastrzębianka płynie w
„Rejsie Niepodległości”
Tekst: Patrycja Matacz,
fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Piłkarze GKS 1962 Jastrzębie przygotowania do pierwszoligowego sezonu rozpoczęli niemal natychmiast po wywalczeniu awansu. Tygodniowy obóz w Kamieniu już za nimi. Jego zwieńczeniem
był pojedynek kontrolny z Rakowem
Częstochowa, zakończony zwycięstwem
naszych przyszłych ligowych rywali 0:1
Do sztabu szkoleniowego, w charakterze asystenta Jarosława Skrobacza, trafił

Jan Woś. Spore zmiany również w składzie drużyny z Harcerskiej. W zielono-czarno-żółtych barwach nie zobaczymy już Wojciecha Caniboła, Daniela
Szczepana, Ville Salmikivi oraz Kacpra
Czajkowskiego. Dołączają: Adam Żak
(Rozwój Katowice), Dawid Gojny (ROW
Rybnik), Patryk Skórecki (Błękitni Stargard) oraz Kamil Adamek (powrót z Bytovii Bytów).

Multimedalistka Natalia
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Agnieszka Grech

Podczas Mistrzostw Śląska 11-latków na
pływalni w Gliwicach, które odbyły się 15
czerwca, Natalia Grech kolejny raz została niekwestionowaną Mistrzynią Śląska.
Podopieczna klubu pływackiego H2O Jastrzębie-Zdrój ponownie udowodniła, że
jest najlepsza. Zajęła 1 miejsca na dystansach: 50 m stylem klasycznym, 50 m stylem grzbietowym, 100 m stylem klasycznym oraz 100 m stylem grzbietowym. Natalia była już Mistrzynią Śląska 10-latków,
zdobywając 7 medali. Również pozostali
zawodnicy spisali się nieźle, zbliżając się,
bądź poprawiając swoje życiówki.
- Jest to ogromny sukces młodej pływacz-

ki, która już wiele razy pokazywała swój
ogromny talent. Ciężkie, mozolne, codzienne treningi zaowocowały. Natalii gratuluję
wyników i życzę wytrwałości w dalszych
treningach, natomiast trener Edycie Klimek dziękuję za przygotowanie do tych zawodów. Jestem bardzo dumny - informuje,
nie ukrywając wzruszenia prezes klubu
Grzegorz Mosoń.
Realizowane przez KP H2O Jastrzębie-Zdrój zadanie pn. „Pływackie szkolenie
dzieci i młodzieży” współfinansowane
jest ze środków budżetowych Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Ma 24 lata, kocha pływanie, wodę i…
znajduje się właśnie na pokład legendarnego żaglowca „Dar Młodzieży”. O kim
mowa? O Weronice Kabut, która jest jedną z uczestniczek „Rejsu Niepodległości”.
Czym jest „Rejs Niepodległości”? To inicjatywa, która ma uczcić 100-tą rocznicę
odzyskania niepodległości przez nasze
państwo, a zakończyć się podczas Światowych Dni Młodzieży 2019 w Panamie. Setki młodych osób z całej Polski,
22 porty osiemnastu państw świata – tak
pokrótce można go opisać. Oczywiście,
poszczególni uczestnicy na pokład wejdą na wybrane odcinki trasy. Weronika
Kabut znalazła się w gronie 400 laureatów, którzy spełnią swoje marzenie i na
pokładzie „Daru Młodzieży” zwiedzą
świat. Po przejściu dwóch etapów konkursu to właśnie miłośniczka pływania
z Jastrzębia-Zdroju spędzi ponad miesiąc
na pokładzie żaglowca. Zdecydowała ona,
że najbardziej interesują ją ciepłe wody,
więc swoją przygodę życia rozpoczęła na
Teneryfie, już 10 lipca, skąd płynie aż do
Kapsztadu.

JKH z ligową licencją
Tekst: Łukasz Parylak

Hokeiści JKH GKS Jastrzębie są już pewni startu w Polskiej Hokej Lidze w sezonie 2018/2019. Klub otrzymał licencję
w pierwszym terminie. Rozgrywki startują 14 września.
Przygotowania do ligowej rywalizacji trwają w najlepsze. Szeregi drużyny
Roberta Kalabera zasilą Jakub Grof,
Grzegorz Radzieńciak oraz Maciej Sulka.
Z klubem pożegnali się natomiast Ivan
Jankovicz oraz Vladimir Lukaczik.
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MOC emocji

...bo Jastrzębie jest najważniejsze

EKSPLOZJA KOLORÓW

JASTRZĘBSKI DZIEŃ ZWIERZAKA

FORTEPIAN CHOPINA

