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To będzie wyjątkowy rok

Jastrzębie-Zdrój

kopalnie pomysłów - pokłady możliwości
I nie chodzi o postanowienia noworoczne, ale o świętowanie na wielką
skalę. Tak bowiem nasze miasto ma
zamiar włączyć się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uczcić 55. rocznicę nadania
praw miejskich dla Jastrzębia-Zdroju.
Wpisem do księgi pamiątkowej
oraz podpisaniem listu intencyjnego

rozpoczęto jubileuszowy rok. Każdy
mieszkaniec miasta może pozostawić
po sobie ślad na kartach historii miasta.
W jaki sposób? Właśnie poprzez adnotację w księdze, która wykładana jest
w miejskich instytucjach oraz na ważnych, jubileuszowych imprezach.
Z tym, jakie imprezy czekają nas
podczas urodzin miasta i setnej rocz-

nicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zapoznać się można na www.
jastrzebie.pl oraz w mediach społecznościowych. A program obchodów jest
urozmaicony – skierowany do uczestników w różnym wieku, o odmiennych
potrzebach i zainteresowaniach.
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mieszkańców i w dużej mierze
o samych mieszkańcach. Tak jak
do tej pory, na łamach miesięcznika będą ukazywały się artykuły o działaniach podejmowanych
przez prezydenta i radę miasta,
realizowanych inwestycjach, czy
wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Wszystko po to, by jak
najlepiej informować Państwa
o życiu miasta.
Drodzy mieszkańcy
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w tym roku numer miesięcznika „Jastrząb”. Przerwa w wydawaniu gazety spowodowana była
brakiem pieniędzy na jej wydruk,
ze względu na zmiany w budżecie,
jakich dokonała rada miasta na
wniosek opozycyjnych radnych.
W tym czasie otrzymywaliśmy od
Państwa wiele sygnałów i próśb
o wznowienie publikacji. Wiedząc
jak ważne dla Państwa jest otrzymywanie informacji w tej formie,
zrobiłam wszystko, by gazeta ponownie trafiła do Waszych rąk.
Obecnie będzie ona miała mniej
stron, ale nadal będzie to nasza
wspólna gazeta, bo tworzona dla

Mieszkańców, którzy na bieżąco
chcą otrzymywać ważne komunikaty, zachęcam do dołączenia do
naszego serwisu sms. O tym, jak
korzystać z tej wygodnej opcji
powiadomień, można dowiedzieć
się z tekstu „Zapisz się do serwisu
sms”.
Z pewnością każdy też oczekuje w swoim otoczeniu remontów
czy inwestycji. Zachęcam więc
do zapoznania się z materiałami
na temat tego, co udało się już
zakończyć, jakie przedsięwzięcia
trwają, a jakie są w planach i będą
prowadzone w niedalekiej przyszłości. Życzę miłej lektury.
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ZAPISZ SIĘ DO SERWISU SMS
Jeśli chcesz otrzymywać bezpłatne wiadomości z ostrzeżeniami i informacjami
z naszego miasta, dołącz do systemu powiadamiania SMS. Aby zapisać się na listę
odbiorców takich smsów, na stronie www.jastrzebie.pl w panelu „Ważne”, wybierz
ikonę „Serwis SMS”. Dalej wystarczy wpisać numer komórki, wybrać akcję „zapisz
się” i grupę, jakiej mają dotyczyć powiadomienia. Po chwili na podany numer telefonu
otrzymasz kod weryfikacyjny, który należy wpisać w odpowiednie pole formularza.
Smsy obejmują:
- ostrzeżenia takie jak np.: komunikaty o burzach i nawałnicach, przerwach w dostawie
mediów, czy utrudnieniach w ruchu,
- informacje np. o wydarzeniach kulturalnych czy sportowych.

Krok 1

Krok 2

Krok 3

wpisz swój numer
telefonu
oraz
wybierz grupy
informacji
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AKTUALNOŚCI

14 420 164 zł
ekologia – m.in. dotacje na zakup
i montaż energooszczędnych kotłów
c.o., kolektorów słonecznych, ogniw
fotowoltaicznych, podłączenie budynku do miejskiej sieci centralnego
ogrzewania
ponad 37 mln zł
inwestycje – infrastruktura drogowa,
modernizacja budynków oświatowych

BUDŻET MIASTA
NA ROK 2018

12 880 644 zł
zapewnienie czystości, porządku
i utrzymania zimowego
10 938 364,78 zł
remonty dróg, chodników i obiektów
miejskich
164 407 312 zł
wydatki na oświatę i edukację
13 548 185 zł
sport
11 380 339 zł
bezpieczeństwo
13 576 907 zł
kultura

431 173 432 zł
dochody budżetowe

485 888 301 zł
wydatki budżetowe

PREZYDENT PROWADZI ROZMOWY O KOLEI
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Na temat powrotu pasażerskich pociągów do
Jastrzębiu-Zdroju rozmawiała prezydent miasta
Anna Hetman z marszałkiem województwa śląskiego
Wojciechem Saługą. Były to już kolejne rozmowy
podjęte przez władze miasta w celu lobbowania na
rzecz odtworzenia linii kolejowej.
- Transport zbiorowy jest dla nas priorytetem.
We współpracy z województwem śląskim czynimy
starania, aby kolej powróciła do naszego miasta.
www.jastrzebie.pl

Wystąpiliśmy z postulatem, aby budowa połączenia
kolejowego z Jastrzębiem-Zdrojem została ujęta na
liście projektów inwestycyjnych planowanych do
realizacji w kolejnej unijnej perspektywie finansowej
– mówi prezydent miasta Anna Hetman.
- Konsekwentnie inwestujemy w transport kolejowy.
Modernizujemy infrastrukturę, wymieniamy tabor,
wreszcie: inicjujemy nowe połączenia. Dzięki temu
nasz region jest jeszcze lepiej skomunikowany, co
ma podstawowe znaczenie gospodarcze. Ale też logistyczne, w kontekście funkcjonującej Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej. Nie zapominamy również,
że komunikacja kolejowa jest jednym z najlepszych
sposobów na smog i niską emisję – przekonuje Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.
W celu ustalenia zakresu oraz optymalnego wariantu
jastrzębskiej inwestycji tylko w styczniu władze
miasta podjęły rozmowy z przedstawicielami PKP,
wójtem Pawłowic, dyrektorem Stowarzyszenia
Rozwoju i Współpracy Regionalnej, dyrektorem
Euroregionu Těšínské Slezsko oraz prezydentem
Karwiny. Wcześniej odbyły się rozmowy
z przedstawicielami rządu.
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INWESTYCJE

TĘŻNIA NA OWN-IE NABIERA KSZTAŁTÓW
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Łukasz Parylak

Prace na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego idą pełną
parą. W ostatnim czasie wykonano izolację przeciwwodną wraz
z ociepleniem na ścianach zewnętrznych budynku technologicznego. Kształtów nabiera już
także tężnia solankowa. Obecnie
prowadzone są prace związane
z betonowaniem fundamentów
i ściany tężni. Pierwszy etap robót
obejmie przebudowę amfiteatru,
budowę tężni i wodnego palcu zabaw oraz urządzenie terenu zieleni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, latem mieszkańcy będą
mogli tutaj wypoczywać.

EKOJASTRZĘBIE - FOTOWOLTAIKA SIĘ OPŁACA
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Wojciech Flak

Baterie słoneczne wytwarzające energię elektryczną
dla budynków to coraz częściej praktykowany sposób na zaoszczędzenie energii. W naszym mieście takie urządzenia znajdują się m.in. na krytej pływalni
„Laguna” oraz Zespole Szkół nr 5. Mimo że na Lagunie zainstalowano je stosunkowo niedawno, już
widać wymierne efekty. Obwód kuli ziemskiej ma
40 030 km. A zaledwie od lipca miejska fotowoltaika wyprodukowała tyle energii, że wystarczyłoby na przejechanie samochodem odległości 42 607
km, więc trasy dłuższej niż podróż dookoła świata.
I to w zaledwie sześć miesięcy, podczas których na
nadmiar słońca nie mogliśmy narzekać. Inne przeliczniki wskazują, że dzięki takiemu rozwiązaniu
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udało się zapobiec wyemitowaniu do powietrza
aż 6,39 ton CO2. Taka produkcja na własną skalę
to również uchronienie przed wycinką 164 drzew.
Projekty: „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu-Zdroju” oraz „Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół
nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju” były współfinansowane
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020. Pierwsza inwestycja kosztowała
204 232,15 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 139
543,08 zł, natomiast druga 619 468,88 zł, a wartość
dofinansowania to 240 688,90 zł.
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Teksty: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Patrycja Matacz, Łukasz Parylak

ROWEREM PO BYŁYCH LINIACH
KOLEJOWYCH

ULICA GOŁĘBIA W BUDOWIE

Pętlą prowadząca po byłym szlaku kolejowym z Godowa, przez Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Petrovice
u Karviny i dalej przez Karvinę z powrotem do Petrovic
będą mogli podróżować miłośnicy dwóch kółek. Ścieżki rowerowe wraz z małą infrastrukturą odpoczynkową dla turystów powstają w ramach projektu „Żelazny
szlak rowerowy”. Dzięki temu uzupełniona zostanie
infrastruktura rowerowa łącząca pięć partnerskich samorządów po obu stronach granicy.

Trwają prace związane z budową drogi na osiedlu
domków jednorodzinnych przy ulicy Gołębiej. Pierwszy
etap robót rozpoczął się w lipcu 2017 roku i obejmował budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzysząca, tj. chodnikiem oraz oświetleniem na długości 500
mb. Koszt tej części inwestycji wyniósł ponad 1 mln zł.
W listopadzie udało się ogłosić kolejny przetarg, tym
razem na krótki odcinek 100 mb, realizacja którego
kosztuje ponad 225 tys. zł.

ROZBUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

FILIA BIBLIOTEKI JUŻ OTWARTA

Przebudowa Zespołu Szkół nr 8 wraz z budową nowego przedszkola w Boryni trwa w najlepsze. Inwestycja zakłada przebudowę i termomodernizację istniejącego budynku, a także nadbudowę, by powstała przy nim nowa siedziba Publicznego Przedszkola
nr 10. Wymienione zostaną wszystkie instalacje, stolarka okienna i drzwiowa. Budynek zostanie docieplony
i wyposażony w nowe meble i sprzęty. Koszt inwestycji
wynosi ponad 13 mln zł.

Nowymi pomieszczeniami może pochwalić się filia
nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jej siedziba znajduje się obecnie przy ul. Wyspiańskiego 10-12-14. To
właśnie tutaj starsi i młodsi mieszkańcy osiedla mogą
korzystać z bogatego księgozbioru czy audiobooków.
Do ich dyspozycji są także gry planszowe oraz stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 18.00.

www.jastrzebie.pl
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WIADOMOŚCI

MOŻNA STARAĆ SIĘ O UMORZENIE DŁUGU
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Designed by Asierromero / Freepik.pl

Osoby korzystające z gminnego
zasobu mieszkaniowego, które
z różnych przyczyn nie są w stanie
regulować należności, mogą starać się o umorzenie długu. W tym
celu należy złożyć wniosek i podpisać stosowne porozumienie.
- Z wnioskiem takim może wystąpić zarówno najemca lokalu
mieszkalnego, jak i osoba, która
utraciła do niego tytuł prawny
i zajmuje go bezumownie. Umorzenie może nastąpić wobec tych osób,
które na 31 grudnia 2017 roku posiadały zadłużenie wobec gminy
i uznają jego wysokość na dzień zawarcia porozumienia – wyjaśnia
Beata
Olszok,
dyrektor Miejskiego
Zarządu Nieruchomości.
Wnioski nale-

ży złożyć do 31 marca w siedzibie
MZN-u.
Umorzeniu podlegać może
kwota uznana przez dłużnika i wskazana w porozumieniu
w wysokości do 60% kwoty stanowiącej zaległe zobowiązanie. Osoby składające wniosek
do 31 marca mogą skorzystać
z umorzenia po dokonaniu wpłaty 40% zaległości jednorazowo lub
maksymalnie w sześciu ratach od
daty podpisania porozumienia
z zastrzeżeniem,
że
ostatnia

rata zostanie zapłacona do 30
września.
W przypadku dłużników, którzy spłacają należności z tytułu
poprzednio zajmowanego lokalu
mieszkalnego, umorzenie nastąpi po spłacie kwoty określonej
w porozumieniu. Odsetki naliczone 1 stycznia 2018 r. zostaną umorzone w 100%.

POLACY ZE WSCHODU WYBRALI JASTRZĘBIE
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Łukasz Parylak

Repatrianci z Kazachstanu za
miejsce swojego pobytu obrali także nasze miasto. To tu chcą
mieszkać, żyć i pracować. Cieszy
fakt, że doceniają to jak rozwija
się Jastrzębie-Zdrój i że z miastem
wiążą swoją przyszłość. Podczas
spotkania z prezydentem miasta,
Anną Hetman, członkowie trzech
rodzin, które do tej pory osiedliły się w Jastrzębiu-Zdroju, mieli
okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat naszego
miasta. Była to również okazja do
udzielenia nowym mieszkańcom
odpowiedzi na nurtujące ich pytania, wskazanie drogi rozwiązania
codziennych problemów oraz zapewnienia pomocy w razie takiej
potrzeby.
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MIASTO DOPOSAŻYŁO KARETKI POGOTOWIA
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzięrski

Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Jastrzębiu-Zdroju otrzymała
ssaki elektryczne oraz czujniki
pediatryczne do pulsoksymetrów.
Profesjonalny sprzęt medyczny,
który stanowić będzie wyposażenie karetek, został zakupiony ze
środków budżetu miasta.
- Każdego roku miasto Jastrzębie-Zdrój przekazuje sprzęt na

Ssaki elektryczne to urządzenia
medyczne służące do udrażniania dróg oddechowych podczas
czynności ratowniczych i w sytuacjach ich niedrożności powodujących stan zagrożenia życia. Są
łatwe w obsłudze, ergonomiczne
i niezawodne.
- Otrzymaliśmy nowoczesne
ssaki, które są jednymi z podstawowych elementów wyposażenia
każdej karetki pogotowia. Sprzęt
zdecydowanie ułatwi nam pracę,
a co więcej, jest nowy i nie będzie
ulegał awariom - wyjaśnia Robert
Ostrowski, kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Jastrzębiu-Zdroju.

użytek Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2, Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i właśnie Stacji Pogotowia Ratunkowego. Mimo tego, że
nie jest to zadanie miasta, naszą Urządzenia medyczne kosztowały
rolą jest pomagać, bo ten sprzęt 14 430,72 zł.
jest wykorzystywany do leczenia
naszych mieszkańców – podkreśla
Anna Hetman, prezydent miasta.

NOWE POJAZDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Dom Nauki i Rehabilitacji oraz
Zakład Aktywności Zawodowej
mają nowe pojazdy do przewozu
osób niepełnosprawnych. Zostały
one zakupione w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – obszar D na
podstawie umów zawartych między PFRON a Miastem Jastrzębie-Zdrój.
Autobus, który trafił do DNiR-u,
posiada 16 miejsc dla osób niepełnosprawnych, w tym również
dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich. Został zakupiony w celu likwidacji barier
transportowych oraz zwiększenia
szans na pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością. Autobus kosztował 286 590
zł.
www.jastrzebie.pl

Nowym busem podróżują również niepełnosprawni pracownicy
Zakładu Aktywności Zawodowej.
Także ten pojazd przystosowany

jest do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Koszt zakupu busa wyniósł ponad
129 tys. zł.
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EKOLOGIA / BEZPIECZEŃSTWO

EKOLOGICZNE #MOJEJASTRZEBIE.
SPRAWDŹ CZYM ODDYCHAMY
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: https://atmopolis.pl/luma/jastrzebie-zdroj/public/

W naszym mieście działa system
monitoringu powietrza, który pozwala na bieżąco śledzić poziom
zanieczyszczeń w 20 punktach.
Wyniki pomiarów dostępne są na
platformie internetowej https://
atmopolis.pl/luma/jastrzebie-zdroj/public/, gdzie stan jakości
powietrza jest zwizualizowany za
pomocą kolorowych uśmiechniętych lub smutnych „minek”.
Klikając na „minkę” uzyskujemy informację o zakresie stężeń
w danej godzinie oraz otrzymujemy komunikat o warunkach
atmosferycznych w danym miejscu. Aplikacja zawiera również
komunikaty pozwalające podjąć
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decyzję czy warto wybrać się na
spacer, czy może lepiej pozostać
w domu. Możemy również obejrzeć
zestawienie danych w formie tabel
i wykresów, uwzględniając m.in.
raportowanie za wybrany okres.
Od października 2017 r. do 14 lutego 2018 r. największe średniodobowe przekroczenia wystąpiły
w dwóch punktach miasta: przy
ul. Komuny Paryskiej – 41 dni
z przekroczeniem powyżej 100
mikrogramów na m³ oraz przy
ul. Pszczyńskiej – 20 dni z przekroczeniem powyżej 100 mikrogramów na m³.

POLICJA OTRZYMAŁA
DEFIBRYLATOR I FANTOM

SPECJALISTYCZNE UBRANIA
I SPRZĘT DLA OSP

Trzy minuty – w tak szybkim czasie należy zareagować, aby móc uratować życie komuś, kto potrzebuje
reanimacji. Dzięki temu, że miasto regularnie doposaża służby ratunkowe w niezbędny sprzęt, szansa na
błyskawiczną reakcję wzrasta. Do Komendy Miejskiej Policji trafiły niedawno defibrylator oraz fantom treningowy. Urządzenie ratujące życie AED zostało zamontowane w poczekalni budynku jastrzębskiej komendy, a jego obsługę ułatwiają intuicyjne
piktogramy oraz wspomaganie głosowe. Natomiast
fantom treningowy pozwala policjantom podczas
szkoleń zawodowych doskonalić technikę udzielania
pierwszej pomocy na nowoczesnym sprzęcie. Na zakup urządzeń Miasto Jastrzębie-Zdrój przeznaczyło
11 tys. złotych.

Specjalistyczne ubrania oraz sprzęt otrzymały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w naszym
mieście. Do jastrzębskich strażaków ochotników
trafiły takie akcesoria jak: akumulatory, ubrania specjalne SX-3, polary, pasy skórzane, spawarka, kombinezony, rękawice – również nitrylowe. Mają one
usprawnić działania oraz zwiększyć ochronę biorących udział w akcji.
Nowy sprzęt, za sumę prawie 40 tysięcy złotych,
prezydent miasta Anna Hetman przekazała na ręce
prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych: Bzie, Jastrzębie-Górne, Moszczenica, Jastrzębie-Zdrój, Ruptawa oraz Szeroka.
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KULTURA

EDYTA GEPPERT
WYSTĄPI W KINIE CENTRUM

WIELKA GALA "MAZOWSZA"
Wyjątkowym koncertem Państwowy Zespół
Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza
Sygietyńskiego uczci setną rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości, a także 70. rocznicę swojego
powstania. Będzie można zobaczyć najciekawsze
choreografie z repertuaru zespołu, usłyszeć
najbardziej popularne piosenki oraz podziwiać
przepiękne stroje.

Recital Edyty Geppert z udziałem Piotra Matuszczyka
(fortepian) i Jerzego Szareckiego (trąbka), wg
scenariusza i w reżyserii Piotra Loretza odbędzie się
10 marca w kinie Centrum. Ten wyjątkowy koncert
rozpocznie się o godz. 18.00. Edyta Geppert znana
jest z tego, że z wielką starannością buduje swój
repertuar. Jej precyzyjnie wyreżyserowane recitale
są rzadką okazją usłyszenia prawdziwych perełek
polskiej piosenki literackiej. Bilety w cenie 60 zł do
28 lutego i 70 zł od 1 marca do nabycia w kasie kina
Centrum oraz online.
„Ostra jazda“ - brawurowa komedia Norma
Fostera z nieoczekiwaną pointą i znakomitą
obsadą zagości w kinie Centrum. Bohaterowie spektaklu poprzez udział w niefortunnej
przygodzie z kinem niezupełnie familijnym
przeżyją niezwykłe emocjonalne wstrząsy
i prawdziwe duchowe rozterki.

www.jastrzebie.pl

Wśród malowniczych straganów będzie można skosztować wielu świątecznych smakołyków, zakupić ciekawe ozdoby i oryginalne
prezenty dla najbliższych. Uczestnicy będą
też mieli okazję wziąć udział w wielu artystycznych atrakcjach. Rezerwacje stoisk przyjmowane są pod numerem telefonu 32 4731012.
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CAŁE ŻYCIE RAZEM
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik

W rytm Marsza Mendelsona małżonkowie,
którzy obchodzili 50.,
55. i 60. rocznicę ślubu odebrali gratulacje
z rąk prezydenta miasta
Anny Hetman. Dodatkowo małżeństwa, które
świętowały złote gody,
otrzymały odznaczenia
nadane przez Prezydenta
RP. Te nadal zakochane
w sobie pary brały ślub
w czasach, gdy telewizja była tylko czarno-biała, o telefonach komórkowych nikt nawet nie śnił, a miasto
Jastrzębie-Zdrój dopiero raczkowało.
- Bardzo się cieszę, że mogę razem z naszymi dostojnymi jubilatami przeżywać ten dzień. 50, 55, 60
lat wspólnego życia to naprawdę jest czego zazdrościć.

Przede wszystkim ta miłość i szacunek, którym
darzą się nasi jubilaci, są
godne podziwu i myślę, że
powinniśmy z nich brać
przykład – podkreśliła
Anna Hetman, prezydent miasta.
41 par obchodziło 50.
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, 11
mogło pochwalić się 55.
letnim stażem, a 3 pary
sakramentalne „tak” powiedziały sobie już 60 lat
temu. Specjalnie dla nich na środek sali Domu Zdrojowego wjechał pięknie udekorowany tort, a uroczyste „Sto lat” odśpiewał zespół „Druga Młodość”. Nie
zabrakło też programu artystycznego przygotowanego na tę okazję i wielu ciepłych życzeń.

STRAŻNICY ODNALEŹLI BIORCĘ SERCA
Toczyli walkę z czasem – jastrzębscy strażnicy miejscy odnaleźli mężczyznę, dla którego w Centrum
Transplantologii w Zabrzu czekało serce.
Maksymalnie 4 godziny - tyle czasu
mają kardiochirurdzy na wszczepienie serca od momentu jego pobrania
od dawcy. Ten czas dla strażników
zaczął biec od 23.25, kiedy dyżurny odebrał telefon od koordynatora
transplantacji z Centrum Transplantacji przy Śląskim Centrum Chorób Serca
w Zabrzu. Według przekazanych przez doktora informacji, jastrzębianin na którego czeka
organ nie odbiera telefonu, a nie ma innej możliwości szybkiej komunikacji. Strażnicy natychmiast
10

udali się pod wskazany do kontaktu adres, pod którym powinien przebywać mężczyzna. Niestety tam
nikogo nie zastano. Dzięki błyskawicznie przeprowadzonym czynnościom,
w ciągu 13 minut, pod zupełnie innym adresem udało odnaleźć się poszukiwanego, któremu przekazano
ratujące zdrowie i życie informacje.
W Polsce średni czas oczekiwania na
przeszczep serca wynosi 14 miesięcy.
Oczekujących osób jest ponad 430, jednak ze względu na szczegółowe normy, jakie
musi spełnić ten organ, w minionym roku wykonano tylko 98 tego typu operacji.
Jastrząb I luty 2018

DLA SENIORÓW

SENIORZY ZAPRASZAJĄ

- 28 kwietnia - zabawa w Hawanie.
- 26 maja - Dzień Matki, zabawa
w Hawanie.
- 29 maja - wycieczka do kopalni Guido i zespołu pałacowo-parkowego
w Pławniowicach.
- 3 - 15 czerwca - wczasy w Rowach.
Cena 1 460 zł.
- 4 - 16 czerwca - wczasy w Pobierowie. Cena 1 380 zł.
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

ODWIEDŹ KLUB SENIORA
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,
- 26 lutego – joga terapeutyczna.
WYCIECZKI Z EMERYTAMI
Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza do udziału w wycieczkach.
Odbędą się one w następujących terminach:
- 5 marca – Dzień Kobiet. „Upiór
w operze”, Bielsko-Biała.
- 17 marca – zwiedzanie Pszczyny,
kościoła w Wilamowicach, Muzeum
Browaru Żywiec z degustacją. Cena
około 80 zł z obiadem.
- 24 marca – Centrum Jana Pawła II –
Łagiewniki, malowanie jaj w fabryce
bombek, jarmark świąteczny w Krakowie. Cena 120 zł z obiadem.
- 30 marca – 13 kwietnia – Wielkanoc
w Jarosławcu z 40 zabiegami, 2 ogniskami, biesiadą, dojazdem, ubezpieczeniem, opłatą klimatyzacyjną. Cena
1900 zł, zaliczka 200 zł.
www.jastrzebie.pl

- 21 kwietnia – Kraków (Łagiewniki), Wieliczka, rejs po Wiśle, przejazd
meleksem, obiad. Cena 160 zł.
- 19 maja - Sanktuarium Matki Bożej
Leśniowskiej, Sanktuarium św. Ojca
Pio koło Częstochowy. Cena 150 zł
z obiadem.
- 31 maja – Boże Ciało w Żywcu Zabłociu, tradycyjny korowód w regionalnych strojach, zwiedzanie Rychwałdu. Cena 90 zł z obiadem.
- 7 czerwca – zwiedzanie Krakowa.
Cena 110 zł z obiadem.
- 9 czerwca - Góra św. Anny i pałac
w Mosznej. Cena 140 zł z obiadem.
- 15 – 17 czerwca – Licheń – po drodze Leśniów, Gidle, Góra św. Anny,
Charłupia Mała, Złoczew. Cena 160
zł.
- 23 – 26 czerwca – Mazury. Cena 420
zł.
- 30 czerwca – Wrocław - zwiedzanie
Panoramy Racławickiej, Afrykarium,
przejazd meleksem. Cena 110 zł.
WYCIECZKI I WCZASY
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów
zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w następujących
przedsięwzięciach:
- 10 marca - Dzień Kobiet, spotkanie
w Hawanie.
- 28 marca - 9 kwietnia - Wielkanoc
w Mrzeżynie. Cena 1 495 zł.
- 30 marca - Wielkanoc w Poroninie.
- 25 kwietnia - wycieczka do Ojcowa
(Pieskowa Skała).

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:
- 29 marca – 3 kwietnia – Wielkanoc
w Kudowie Zdroju, Ośrodek Wypoczynkowy Rajski Dom.
- 8 maja – wycieczka do Wisły.
- 23 maja – wycieczka na Ziemię
Opolską.
- 3 lipca – wycieczka do Czech.
SPOTKANIA DIABETYKÓW
Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza diabetyków, członków
rodzin oraz osoby zainteresowane
problemem cukrzycy na spotkania
w następujących terminach:
- 8 i 22 marca, godz. 15.00 – 17.00.
- 12 i 26 kwietnia, godz. 15.00 –
17.00.
- 10 i 24 maja, godz. 15.00 – 17.00.
- 7 i 21 czerwca, godz. 15.00 – 17.00.
- 12 i 26 lipca, godz. 15.00 – 17.00.
- 9 i 23 sierpnia, godz. 15.00 – 17.00.
- 13 i 27 września, godz. 15.00 – 17.00.
- 11 i 25 października, godz. 15.00 –
17.00.
- 8 i 22 listopada, godz. 15.00 – 17.00.
- 13 i 20 grudnia, godz. 15.00 – 17.00.
Spotkania odbywają się w Centrum
Organizacji Pozarządowych przy
ul. Wrzosowej 12A.
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NOWE ZASADY ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Od 1 marca 2018 roku, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska, na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój będą obowiązywały nowe zasady w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nowym
obowiązkiem właściciela nieruchomości i użytkowników nieruchomości będzie wydzielanie ze strumienia
odpadów komunalnych dodatkowej frakcji – odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji.
Ministerstwo Środowiska wskazuje, że w ramach
tej frakcji takie odpady jak resztki warzyw i owoców,
w tym obierki, należy zbierać w pojemniku koloru
brązowego z napisem „BIO”. Co do pozostałych frakcji obowiązują dotychczasowe zasady. Nowością jest
jednak obowiązek odpowiedniego opisania pojemnika
lub worka, i tak:

- odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
zbiera się w pojemnikach /workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
- odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła, zbiera się w pojemnikach /workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
- odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach /
workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”.
Wszystko to, czego nie można wyselekcjonować,
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wrzucamy
do pojemnika na odpady zmieszane.

Co będzie odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Nieruchomości zamieszkałe

Rodzaj zabudowy / Rodzaj
odbieranych odpadów
komunalnych

zabudowa
jednorodzinna

zabudowa wielorodzinna do 6 lokali
mieszkalnych włącznie

zabudowa wielorodzinna od 7 lokali
mieszkalnych i więcej

Zmieszane odpady
komunalne

jeden raz
na dwa tygodnie

jeden raz w tygodniu

trzy razy w tygodniu

Odpady kuchenne
ulegające biodegradacji

jeden raz
na dwa tygodnie

jeden raz w tygodniu

trzy razy w tygodniu

Papier

jeden raz w tygodniu
jeden raz
w miesiącu

Szkło

dwa razy w miesiącu

Metale i tworzywa sztuczne
Zużyte opony, meble,
odpady wielkogabarytowe,
większych rozmiarów zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny
Odpady zielone w postaci
liści powstałe w okresie
jesiennym

Odpady zielone w postaci
naturalnych choinek

jeden raz
na dwa tygodnie
dwa razy w tygodniu

dwa razy w roku
na indywidualne
zgłoszenie właściciela
nieruchomości

jeden raz w tygodniu
na indywidualne
zgłoszenie właściciela
nieruchomości

jeden raz w tygodniu

jeden raz w miesiącach:
październik, listopad

jeden raz w miesiącach:
październik, listopad
na indywidualne
zgłoszenie właściciela
nieruchomości

-

-

dwa razy w miesiącu styczniu na indywidualne
zgłoszenie właściciela
nieruchomości

dwa razy
w miesiącu styczniu

Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki / worki w ramach opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nieruchomości zamieszkałe
Rodzaj zabudowy /
Rodzaj usługi
Pojemnik na zmieszane
odpady komunalne wraz
z jego myciem, dezynfekcją
i konserwacją
12

zabudowa
jednorodzinna

zabudowa wielorodzinna do 6 lokali
mieszkalnych włącznie

zabudowa wielorodzinna od 7 lokali
mieszkalnych i wicej

1 szt. / nieruchomość

ilość pojemników wg złożonego zapotrzebowania

ilość pojemników wg złożonego zapotrzebowania
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Pojemnik na odpady kuchenne ulegające biodegradacji w kolorze brązowym
wraz z jego myciem, dezynfekcją i konserwacją
Niebieski pojemnik wraz
z jego myciem, dezynfekcją
i konserwacją / niebieski
worek na papier
Zielony pojemnik wraz
z jego myciem, dezynfekcją i konserwacją / zielony
worek na szkło
Żółty pojemnik wraz
z jego myciem, dezynfekcją
i konserwacją / żółty worek
na metale i tworzywa
sztuczne
Brązowe worki na
odpady zielone
w postaci liści powstałe
w okresie jesiennym

1 szt. / nieruchomość

Pakiet worków na rok =
liczba miesięcy * komplet
Skład kompletu na nieruchomość / miesiąc:
3 żółte, 1 zielony
i 1 niebieski worek

10 worków / nieruchomość
/ rok

ilość pojemników wg złożonego zapotrzebowania

ilość pojemników wg złożonego zapotrzebowania

Pojemniki 1500 l /2500 l
ilość pojemników wg zapotrzebowania
Pakiet worków na rok =
liczba miesięcy * komplet
Skład kompletu na lokal
mieszkalny / miesiąc:
3 żółte, 1 zielony
i 1 niebieski worek

10 worków / nieruchomość
/ rok

pojemniki 1500 l /2500 l
ilość pojemników wg zapotrzebowania

-

Co będzie przyjmowane w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON, przy
ul. Dworcowej 17d w Zdroju) oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK,
przy ul. Norwida 34 w sołectwie Szeroka) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Rodzaj przyjmowanych
odpadów komunalnych

Nieruchomość zamieszkała
zabudowana budynkiem
jednorodzinnym

zabudowana budynkiem
wielorodzinnym

Nieruchomość
niezamieszkała

Papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne (GPZON)

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

wyłącznie odpady stanowiące odpad komunalny

Meble, odpady wielkogabarytowe (GPZON)

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

wyłącznie odpady stanowiące odpad komunalny

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny (GPZON)

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

wyłącznie odpady stanowiące odpad komunalny

Zużyte opony (GPZON)

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

-

Przeterminowane leki
i chemikalia (GPZON, apteki
na terenie miasta)

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

-

Zużyte baterie i akumulatory
(GPZON)

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

-

Inne odpady inne niż niebezpieczne, inne odpady
niebezpieczne wydzielone ze
strumienia odpadów komunalnych zgodne z regulaminem GPZON

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

-

Odpady zielone (PSZOK)

nieograniczona ilość przyjmowanych odpadów

1) 0,05 Mg / działka na terenie ROD / rok
2) 0,5 Mg / nieruchomość /
rok

Odpady zielone (GPZON)

ograniczona ilość przyjmowanych odpadów

-

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (PSZOK)
www.jastrzebie.pl

0,5 Mg / nieruchomość / rok

1) 0,5 Mg / każdy lokal
mieszkalny / rok
2) 5,0 Mg / nieruchomość /
rok

-
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zmieszane
odpady
komunalne

odpady
z targowisk

metale i tworzywa sztuczne

szkło

papier

dwa razy
w miesiącu

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

dwa razy
w miesiącu

jeden raz
w miesiącu
przy odbiorze odpadów
zmieszanych
jeden raz
w miesiącu

nie rzadziej niż jeden
nie rzadziej niż jeden raz na
raz na dwa tygodnie,
dwa tygodnie, nie częściej niż
nie częściej niż jeden
jeden raz
raz
w tygodniu
w tygodniu

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

nie rzadziej niż dwa
razy w miesiącu, nie
częściej niż cztery
razy w miesiącu

Rodzaj zabudowy / Rodzaj
odbieranych
odpadów
komunalnych

odpady kuchenne ulegające
biodegradacji

pozostałe nieruchomości,
na których nie zamieszkują
mieszkańcy
a powstają odpady
komunalne

nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne
(w tym działalność
gastronomiczna lub
handlowa branży
spożywczej)

Rodzaj
nieruchomości

-

jeden raz w miesiącu

-

w okresie od 1 kwietnia do 31
października – nie rzadziej niż
dwa razy w miesiącu, nie częściej niż cztery razy w miesiącu.
W pozostałym okresie w przypadku powstawania odpadów
komunalnych – jeden raz w
miesiącu

nie rzadziej niż dwa razy w
miesiącu, nie częściej niż
cztery razy w miesiącu. Dodatkowo w tygodniu poprzedzającym dzień Wszystkich
Świętych oraz w tygodniu
następującym po święcie –
nie rzadziej niż jeden raz w
tygodniu, nie częściej niż trzy
razy w tygodniu

dwa razy
w miesiącu

-

jeden raz w
miesiącu przy
odbiorze odpadów zmieszanych jeden raz
w miesiącu

jeden raz na dwa tygodnie w
okresie powstawania odpadów

tereny ogródków
działkowych

cmentarze

Nieruchomość niezamieszkała

-

jeden raz w miesiącu w okresie powstawania odpadów

jeden raz na dwa
tygodnie w okresie
powstawania odpadów

raz na dwa tygodnie
w okresie powstawania odpadów

domek letniskowy
lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

Co będzie odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

1100 l, 5 m3,
7 m3, 10 m3

1500 l, 2500 l
lub worki (60
– 120 l) lub kontenery na papier
oraz metale i tw.
sztuczne 5 m3, 7
m3, 10 m3

120 l lub
240 l

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

Rodzaje pojemników (pojemniki powinny być
oznaczone
w sposób
trwały adresem
nieruchomości
i typem nieruchomości np.
„NIEZAM”

OGŁOSZENIE

Jastrząb I luty 2018

SPORT

KAMIL SWALSKI Z REKORDEM ŻYCIOWYM
Tekst i fotografia: Jakub Staśkiewicz

Rewelacyjny występ na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych U18 okraszony brązowym
medalem w biegu na 600m zanotował Kamil Swalski osiągając po raz drugi podczas tych Mistrzostw
rekord życiowy 1:23.19. Wygrana seria eliminacyjna
dała Kamilowi bezpośredni awans do finału A. Uzyskał tam 1:24.12, co już było jego nowym rekordem
życiowym. Plan na bieg finałowy był jeden, trzymać
się trzeciego zawodnika jak najdłużej i szukać swojej
szansy na finiszu co udało się perfekcyjnie zrealizować i zdobyć upragniony medal MP.

ZDOBYĆ BERLIN

PLAY-OFFY
Z SZAROTKAMI

"LIDERA MAMY!"

Teksty: Łukasz Parylak

Ekipę Jastrzębskiego Węgla, pod wodzą Ferdinando De Giorgiego, czeka
jeden z najważniejszych sprawdzianów w sezonie. Jastrzębski zespół
zmierzy się w Lidze Mistrzów z drużyną Berlin Recycling Volleys i będzie
to mecz o przysłowiowe 6 punktów,
który zadecyduje o awansie do fazy
play-off. Klub będzie wspierany przez
grono najwierniejszych kibiców,
z myślą o których Jastrzębski Węgiel
zabezpieczył wejściówki na sektor
i zapewnił transport do i z Berlina.
Mecz odbędzie się 28 lutego, o godz.
20.00.

Rozgrywki PHL wkraczają w decydującą fazę. Hokeiści JKH GKS
Jastrzębie zagrają w ćwierćfinale
z Podhalem Nowy Targ, zatem
należy się spodziewać ogromnych
emocji i prawdziwej wojny nerwów. Pierwsze dwa mecze zostaną
rozegrane 24 i 25 lutego w Nowym
Targu. Rywalizacja przeniesie
się na lodowisko Jastor 28 lutego
i 1 marca. Początek wszystkich
spotkań o godz. 18.00.

GKS 1962 Jastrzębie kończy przygotowania do rundy wiosennej,
do której przystąpi z pozycji lidera rozgrywek II ligi. Podopieczni
Jarosława Skrobacza rozpoczną
zmagania wyjazdowym spotkaniem z Błękitnymi Stargard już
3 marca. Pierwszy w tym roku
mecz GieKSy przy Harcerskiej odbędzie się 10 marca, o godz. 14.00.
Rywalem ekipy z Jastrzębia-Zdroju będzie Stal Stalowa Wola.

PAMIĘTAJ O TERMINACH PŁATNOŚCI PODATKÓW I OPŁAT
Przypominamy o terminach płatności podatków i opłat lokalnych osób fizycznych w 2018 roku.
- Od nieruchomości, rolnego, leśnego, jeśli kwota podatku przekracza 100 zł.: 15 marca (I rata), 15 maja
(II rata), 15 września (III rata), 15 listopada (IV rata) - osoby fizyczne.
- Od nieruchomości, rolnego, leśnego, jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł.: 15 marca (całość podatku)- osoby fizyczne.
- Od środków transportowych: 15 lutego (I rata) i 15 września (II rata).
- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
15 stycznia (IV rata za IV kwartał roku poprzedniego),
15 kwietnia (I rata za I kwartał roku bieżącego), 15 lipca (II rata za II kwartał roku bieżącego), 15 października
(III rata za III kwartał roku bieżącego).
Podatki i opłaty można uiścić bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasach Banku Spółdzielczego w budynku Urzęwww.jastrzebie.pl

du Miasta lub w innych jego placówkach na terenie miasta.
Każdy podatnik podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
posiada swój indywidualny numer konta bankowego.
Użytkownikom wieczystym przypominamy, że termin
dokonania rocznej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa 31 marca. Właścicieli lokali mieszkalnych informujemy, że decyzja ustalająca podatek od nieruchomości
na 2018 rok, oprócz powierzchni lokalu, będzie naliczać
podatek od nieruchomości także od części nieruchomości
wspólnej przypadającej na każdego właściciela lokalu
w zakresie odpowiadającym jego udziałowi w nieruchomości wspólnej.
Dodatkowe informacje w zakresie podatków i opłat można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój pod nr tel.: 32 47 85 270, 32 47 85 164,
32 47 85 259, 32 47 85 281 lub 32 47 85 293.
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MIASTO JESZCZE BARDZIEJ PRZYJAZNE
Spokojny spacer po ulicy 1 Maja, estetyczne ławki, na
których można odpocząć oraz nowe skwery w centrum
miasta. To tylko niektóre z założeń koncepcji rewitalizacji
miasta, której celem jest stworzenie miejsc przyjaznych

dla mieszkańców. Projektowanie zakończone będzie
w bieżącym roku. Realizacja inwestycji rozpocznie się od
roku 2019.

wiz. Biuro Projektów Wielobranżowych ROBIPROJEKT

wiz. Biuro Projektowe Aramix

ULICA 1 MAJA

PLAC PRZED MOK-iem

Koncepcja zakłada stworzenie deptaka od ul. Kościuszki
do Kompleksu Dąbrówka, przebudowę placów przed istniejącymi budynkami, budowę podświetlanych tryskaczy,
ścieżki rowerowej oraz przebudowę istniejących zjazdów
i miejsc postojowych.

Przebudowa polega na stworzeniu terenu o podwójnej funkcji: placu integracyjnego w czasie imprez
z możliwością organizowania jarmarków świątecznych,
a w codziennym użytkowaniu - miejsc postojowych. Zaprojektowano kurtynę wodną, poidełko, podświetlane
stałe miejsca do siedzenia oraz lepsze wykorzystanie
zieleni miejskiej.

wiz. Biuro Projektowe Aramix

wiz. Biuro Projektowe Aramix

PLAC PRZY UL. ŚLĄSKIEJ

PLAC PRZY UL. KATOWICKIEJ

Przestrzeń została zaprojektowana jako układ 3 okrągłych form z funkcją do siedzenia, tworzących architektoniczne wnętrze. Planowane są nowe nasadzenia oraz
kurtyna wodna.

Fontanna, tryskacze wodne wraz z placem rekreacyjnym
wpisują się idealnie w istniejącą, dobrze znaną w mieście
architekturę. Całość dopełnić ma klimatyczne oświetlenie.

