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Drodzy mieszkańcy
Z przykrością przyjęłam wiadomość
o śmierci górników w kopalni Zofiówka. To dla nas niezwykle smutne dni
i wielka tragedia, szczególnie dla rodzin
poszkodowanych. W Jastrzębiu-Zdroju
mamy świadomość jak ciężka jest praca
górników, a teraz także poczucie ogromnego żalu, gdyż kolejni z nich odeszli na
wieczną szychtę.
Ze strony miasta zapewniliśmy wsparcie
psychologiczne specjalistów z Punktu
Interwencji Kryzysowej rodzinom górników. Z uwagi na ekstremalnie trudną
i długą akcję ratunkową, przekazaliśmy
im też łóżka, śpiwory i koce. Zarządcy

budynków, a także Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego przeprowadzili
kontrole obiektów, których konstrukcja mogła zostać naruszona po silnym
wstrząsie.
By zachować należytą powagę, w mieście odwołaliśmy imprezy o charakterze
rozrywkowym.
Łączę się w żałobie z rodzinami ofiar
i proszę o godne i pełne poszanowanie
dla ich bólu.
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Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o tragicznej śmierci Górników w kopalni Zofiówka.
Rodzinom i Bliskim Ofiar składam
wyrazy szczerego współczucia
i górniczej solidarności.

Z głębokim smutkiem przeżywamy
tragedię, która wydarzyła się w kopalni Zofiówka. W imieniu Rady
Miasta, Rodzinom i Bliskim Górników składam wyrazy najgłębszego współczucia i żalu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
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Zamieszkaj w "Daszku"
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski, wizualizacja: Autorska Pracownia Architektury ARC - HIT

27 lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi do nich miejscami postojowymi w
garażu podziemnym, droga dojazdowa,
teren rekreacyjny i zieleń powstaną przy
ul. Witczaka. Jastrzębskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp.
z o.o. przystępuje do realizacji inwestycji.
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.
- Prawie cały budynek objęty jest już umowami partycypacji. Pozostały tylko dwa
wolne mieszkania dwupoziomowe o powierzchni 66,60 m² - wyjaśnia Ernest Famulski, prezes „Daszka”.
Inwestycja będzie kosztowała 9,7 mln
zł. Spółka zrealizuje ją z pomocą prefe-

rencyjnego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4,6 mln
zł, a dzięki temu, że miasto zwiększyło
o 2 mln zł środki na podwyższenie kapitału zakładowego JTBS„Daszek” mogą
ruszyć prace. Władze Spółki planują już
następne inwestycje.
- Kolejny budynek parametrami technicznymi nie będzie odbiegał od tego, który
w tej chwili chcemy postawić i wybudowany zostanie na tej samej działce przy ul.
Witczaka. Mamy już przygotowaną dokumentację projektową, posiadamy również
pozwolenie na budowę – tłumaczy Ernest
Famulski.
Zawarcie umowy najmu mieszkania należącego do JTBS „Daszek” uzależnione
jest od ich podaży. Żeby otrzymać mieszkanie, najemca musi spełnić trzy warunki: złożyć wniosek (dostępny na stronie
www.tbsdaszek.pl lub w siedzibie spółki),

nie posiadać innego lokalu mieszkalnego
na terenie gminy i nie przekraczać dochodów określonych w ustawie.
- Aby móc zamieszkać w JTBS „Daszek”
nowi najemcy lokali mieszkalnych zobowiązani są do wpłaty partycypacji
w kosztach budowy lokalu, a przy podpisaniu umowy najmu kaucji, która wynosi
12-krotność miesięcznego czynszu. Kwoty
partycypacji jak i kaucji zwracane są najemcom po zakończeniu najmu – mówi
prezes.
Na stronie internetowej www.tbsdaszek.
pl znajduje się karta informacyjna dotycząca nowej inwestycji. Lista osób oczekujących na mieszkanie prowadzona jest
przez JTBS „Daszek” w formie papierowej z narastającymi numerami i datami
złożenia, co gwarantuje przejrzystość trybu przydzielania lokali.

Wstrząs w kopalni Zofiówka
Tekst: Katarzyna Wołczańska

W kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie,
Ruch Zofiówka 5 maja doszło do silnego
wstrząsu. Tąpnięcie miało miejsce około godz. 11.00 na poziomie 900 m. Pod
ziemią pracowało wówczas 250 osób,
siedmiu górników zostało uwięzionych.
Po godzinie 16.00 ratownicy górniczy
dotarli do dwóch poszkodowanych pracowników, którzy znajdowali się w rejonie chodnika nadścianowego. Ich stan
www.jastrzebie.pl

okazał się na tyle dobry, że z pomocą ratowników zdołali wyjść na powierzchnię.
Zostali opatrzeni i przewiezieni do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 2. W niedzielę ratownicy dotarli do
dwóch kolejnych pracowników. Niestety
nie przeżyli oni tego zdarzenia. Do kopalni sprowadzono najlepszy sprzęt, mający
pomóc w jak najszybszym dotarciu do
poszkodowanych. Ratownicy korzysta-

ją z wszelkich możliwości, aby dotrzeć
do górników uwięzionych w wyrobisku.
Swoją pomoc w akcji ratowniczej zaoferowało wiele firm i instytucji. Zaangażowano też psy tropiące, które podjęły dwa
tropy. Ratownicy rozpoczęli penetrację
w tym miejscu, jednak nie znaleźli żadnego z trzech poszukiwanych górników.
W momencie oddawania gazety do druku, wciąż trwały poszukiwania.
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Kontrola, opiniowanie i nadzór
Teksty: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Łukasz Parylak, Aneta Czarnocka-Kanik

Rada Miasta ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich
działania oraz skład osobowy. Jedynym
organem, który obowiązkowo należy
utworzyć na początku kadencji jest Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna jest stałą i obligatoryjną komisją organu stanowiącego gminy. Kontroluje ona działalność prezydenta miasta oraz samorządowe jednostki
organizacyjne. Najważniejszym zagadnieniem objętym zakresem jej działania
jest wykonanie budżetu.
- Sprawowanie funkcji kontrolnych wobec
prezydenta miasta i podporządkowanych
mu jednostek należy do najważniejszych
zadań Komisji Rewizyjnej. Rozpatrujemy
sprawozdania finansowe miasta oraz sprawozdania z wykonania budżetu i występujemy z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium prezydentowi – wyjaśnia Piotr Szereda, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Taki wniosek w sprawie absolutorium
podlega zaopiniowaniu przez Regionalną
Izbę Obrachunkową. Radni z Komisji Re-

wizyjnej wykonują również inne zadania
w zakresie kontroli zlecanych przez Radę.
Za zgodą Rady, członkowie tej komisji
mogą m.in. powoływać rzeczoznawców,
ekspertów i biegłych. W ostatnich latach
komisja kontrolowała nadzór miasta nad
realizacją zadań Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek”, działalność Zespołu Ognisk Wychowawczych,
schroniska dla bezdomnych zwierząt
czy procedury sprzedaży działek przy ul.
Podhalańskiej. - Komisja podejmuje bar-

dzo istotne i trudne tematy, ale dzięki dobrej współpracy członków, udaje nam się
je sprawnie realizować – podsumowuje
Piotr Szereda.
Skład komisji:
Piotr Szereda - przewodniczący komisji
Małgorzata Filipowicz - zastępca przewodniczącego komisji
Józef Kubera, Stefan Woźniak, Ryszard
Rakoczy

Komisja dba o miejski budżet

Tuż przed każdą sesją Rady Miasta odbywają się spotkania Komisji Skarbu.
Jej członkowie na swoich posiedzeniach
omawiają szeroko pojęte tematy związane z gospodarką finansową i budżetem
miasta.
- Komisja Skarbu zajmuje się kontrolą
tworzenia i realizacji budżetu miasta.
Każda inicjatywa prezydenta miasta w zakresie budżetu musi uzyskać opinię naszej
komisji, stąd bardzo mocno przyglądamy
się wszelkim zmianom – tłumaczy Szymon Klimczak, przewodniczący Komisji
Skarbu.
Do zakresu działań komisji należą także
sprawy tworzenia, likwidacji i przekształcania jednostek czy zakładów budżetowych. Oprócz tego jej członkowie opiniują informacje o stanie mienia komunalnego i wieloletnich programach inwestycyjnych. Ponadto radni Komisji Skarbu opiniują wnioski prezydenta miasta
w sprawie zmian przeznaczenia rezerwy
celowej oraz przeniesienia zablokowanych kwot wydatków do rezerwy celowej,
jak również w innych sprawach wynika4

jących z przepisów prawa. – Nasz zespół
tworzy pięciu radnych. Staramy się dbać
o to, aby budżet odpowiadał faktycznym
potrzebom i sprzyjał rozwojowi miasta,
dlatego ważna jest współpraca. Wspólnie
spotykamy się na posiedzeniach, opiniujemy projekty uchwał i formułujemy wnioski – wyjaśnia przewodniczący Szymon
Klimczak.

Skład komisji:
Szymon Klimczak - przewodniczący komisji
Tadeusz Sławik - zastępca przewodniczącego komisji
Łukasz Kasza, Alina Chojecka, Damian
Gałuszka
Jastrząb I maj 2018
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Radni pochylili się nad sprawami bieżącymi
Tekst: Barbara Więckowska, fotografia: Piotr Kędzierski

17 uchwał podjęli radni podczas VI sesji zwyczajnej. Posiedzenie odbyło się
26 kwietnia, tematem obrad były sprawy
bieżące.
Dokumenty, nad którymi procedowali
radni, dotyczyły m.in. zmiany uchwały
budżetowej miasta, umorzenia należności budżetowych, zbycia nieruchomości
w drodze przetargu, zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a także udzielenia pomocy rzeczowej
Województwu Śląskiemu. Ponadto rajcy
raz jeszcze pochylili się nad okręgami
wyborczymi oraz podziałem miasta na
obwody głosowania. Wszystkie poddane
pod głosowanie uchwały zostały przyjęte.
Podczas sesji sprawozdanie z działalności przedstawiły dwie komisje: ds.
skarg, Wniosków i Petycji oraz Edukacji
i Polityki Społecznej. W wolnych głosach
i wnioskach 16 głosami za, 1 wstrzymującym się i 1 przeciw, radni podjęli decyzję
o przeprowadzeniu przez Komisję Rewizyjną kontroli w Wydziale Gospodarki

Nadzwyczajne
obrady

11 kwietnia radni spotkali się na sesji
nadzwyczajnej. Konieczność zwołania sesji w trybie pilnym wynikała z potrzeby
dokonania zmian w budżecie miasta oraz
w wieloletniej prognozie finansowej, tak
aby zabezpieczyć wkład własny dla zadań, które będą realizowane z udziałem
środków Rządowego Programu na rzecz
rozwoju oraz konkurencyjności regionów
poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej – 2018. Ponadto rada miasta musiała dokonać podziału gminy na
stałe obwody głosowania oraz ustalić ich
numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Podczas sesji
nadzwyczajnej radni wyrazili też zgodę
na nabycie do zasobu gminnego miasta
Jastrzębie-Zdrój odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z powierzchnią
przynależną oraz udziałem w użytkowaniu wieczystym.
www.jastrzebie.pl

Komunalnej Urzędu Miasta. Dotyczyć
ma ona organizowania przetargów na
odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu miasta, prowadze-

nia akcji promocyjnych, sprawdzenia deklaracji, a także ewidencjonowania i rozliczania. Kontrola ma zostać zakończona
do końca lipca br.

Dodatkowe pieniądze na komunikację
Tekst: Barbara Więckowska

946 035 zł – o tyle wzrośnie dopłata miasta do komunikacji miejskiej obsługiwanej przez Międzygminny Związek Komunikacyjny. Decyzja została podjęta jednogłośnie, podczas VII sesji nadzwyczajnej
Rady Miasta. Posiedzenie odbyło się
9 maja. Radni podjęli uchwały w sprawach zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej, a także zmiany uchwały
budżetowej miasta na 2018 r. W sumie
w tym roku miasto Jastrzębie-Zdrój na
zabezpieczenie komunikacji wyda łącznie 15 mln 345 tys. zł.
Zanim jednak radni podjęli decyzję
o dołożeniu środków na dofinansowanie,
wiele uwagi poświęcono sytuacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej oraz
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego. Wniosek płynący z dyskusji był
jeden: potrzebna jest restrukturyzacja

Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej,
a w najbliższym czasie władze miasta
będą musiały podjąć odważne decyzje
dotyczące przyszłości funkcjonowania
tego zakładu.
W trakcie sesji radni odrzucili projekt
uchwały dotyczący wygaśnięcia upoważnienia Janusza Budy, który 30 kwietnia
przestał pełnić funkcję zastępcy prezydenta, do reprezentowania interesów
Jastrzębia-Zdroju w Międzygminnym
Związku Komunikacyjnym. Tym samym
uniemożliwili procedowanie na projektem uchwały w sprawie wskazania innej
osoby do pełnienia tej funkcji.
Minutą ciszy jastrzębska Rada Miasta
uczciła też pamięć zmarłych górników
z kopalni Zofiówka, łącząc się w bólu
z ich rodzinami.
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Jak sprawdzają się instalacje
fotowoltaiczne?
Instalacje fotowoltaiczne w naszym mieście zainstalowane są
już na basenie Laguna oraz w Zespole Szkół nr 5. Mimo że
w tym ostatnim pomiary prowadzone są dopiero od stycznia, to wyniki tego ekologicznego rozwiązania są bardzo pozytywne. W ciągu czterech miesięcy udało się wyprodukować
4354,3 kW energii elektrycznej. Na takim pozyskiwaniu źródła
prądu zaoszczędzono już prawie 900 euro, a do atmosfery nie
wprowadzono 1154,0 kg CO2. Obecnie trwają przygotowania
do zainstalowania kolejnych ogniw fotowoltaicznych. Będą one
montowane na budynkach: Zespołu Szkół nr 6, Domu Pomocy Społecznej, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz na
kąpielisku Zdrój.

Oświetlona droga do granicy
Ponad 2763 m wybudowanej linii oświetlenia drogi to efekt
końcowy prac, które prowadzone były na ulicy Żwirki i Wigury
na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do granicy turystycznego przejścia z Republiką Czeską, z odgałęzieniem do
ul. Spacerowej. Pod koniec kwietnia zakończone zostały tam
roboty związane z poprawą jakości oświetlenia tego odcinka.
W ramach zadania zabudowano dodatkowo 22 słupy betonowe
linii napowietrznej i 21 szt. słupów stalowych linii kablowych
ziemnych. Na całej trasie zainstalowano aż 68 nowoczesnych
lamp typu LED. Koszt inwestycji wyniósł 234 000 zł.

Żelazny Szlak Rowerowy w budowie
Prace na dwóch odcinkach Żelaznego Szlaku Rowerowego
w naszym mieście posuwają się cały czas do przodu. Przypomnijmy, że w pierwszym etapie projektu, który realizujemy
wraz z Godowem, Zebrzydowicami, Petrovicami ku Karvinie
i Karviną, powstają w naszym mieście dwa odcinki szlaku. Od
strony Godowa na odcinku o długości 370,2 m gotowa jest już
podbudowa betonowa, kolejnym etapem jest nakładanie nawierzchni i roboty wykończeniowe przy rowach. Odcinek od
strony Zebrzydowic, który wynosi 625 metrów, obecnie jest na
etapie profilowania i wykonywania rowów.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska 2014-2020 PRZEKRACZAMY GRANICE.
6
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Tężnia już stoi
Na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego kontynuowane są prace związane z instalacją tarniny na konstrukcji
tężni, jak również te związane z obkładaniem ławek i siedzisk parku widokowego
drzewem bangkirai. Wylane zostały też
już kolejne schody żelbetonowe. Następnym etapem, do którego przystąpią robotnicy, będzie wyłożenie kostką betonową zarówno schodów jak i wytyczonych
chodników.

Nowoczesna sygnalizacja świetlna
Szkody górnicze sprawiły, że na skrzyżowaniu ulic Pszczyńska – Niepodległości, Orla, niezbędna była przebudowa sygnalizacji. W ramach zadania
przebudowano sygnalizację skrzyżowań
i zabudowano dodatkowy sterownik
z implementacją nowego oprogramowania. Dokonano także przebudowy systemu, polegającego na detekcji kamerowej
(poprzednio sygnały pochodziły z zatopionych w asfalcie pętli indukcyjnych,
które na skutek szkód górniczych uległy
uszkodzeniom). Aktualnie system działa
w pełnej akomodacji z możliwością zawracania o 180o na wysokości skrzyżowania z ul. Orlą. Koszt tej inwestycji wyniósł
157 440 zł.

Trwają remonty dróg
Trwa remont nawierzchni ul. Sienkiewicza. Prace zostaną wykonane na długości
355,00 mb i szer. 3,80 mb. Koszt realizacji
zadania wynosi ponad 615 tys. zł. Roboty budowlane prowadzone są również na
ul. Gołębiej. Tutaj, na osiedlu domków
jednorodzinnych w rejonie ul. Młyńskiej,
budowana jest droga. Wykonawca inwestycji przystąpił do asfaltowania.
www.jastrzebie.pl
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Nowy zastępca

prezydenta miasta
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka- Kanik

7 maja stanowisko II zastępcy
prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój objął Robert Chojecki.
II zastępca prezydenta pokieruje pracami wydziałów gospodarki komunalnej, spraw
obywatelskich i komunikacji,
kultury, sportu i turystyki,
ochrony środowiska i rolnictwa, polityki społecznej
i mieszkaniowej, spraw rodzinnych i alimentacyjnych,
a także Miejskiego Zarządu
Nieruchomości, Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci
Niepełnosprawnych, Publicznego Żłobka Nr 1, Zespołu

Ognisk Wychowawczych oraz
Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.
Robert Chojecki jest magistrem ekonomii, ukończył
finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej im.
K. Adamieckiego w Katowicach. Dotychczas pełnił funkcję kierownika biura sprzedaży, menedżera oraz handlowca. Jest członkiem Zarządu
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach oraz sędzią piłki siatkowej szczebla
centralnego. Ma 36 lat, jest
jastrzębianinem, wolontariuszem i społecznikiem.

Skorzystaj z platformy
zamówień publicznych
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
rynku, Urząd Miasta wdrożył platformę
zakupową. Obecnie proces udzielania zamówień
publicznych od
7 do 30 tys. euro
netto prowadzony
jest w formie elektronicznej, a zapytania ofertowe wysyłane są poprzez stronę

https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj Platforma jest narzędziem
komunikacji z dostawcami
w trakcie całego procesu
zakupowego. Gwarantuje
ona zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych
standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

każdorazowo potencjalny wykonawca otrzymuje w mailu link,
który „przenosi” do zapytania ofertowego

tam opisane są potrzeby (materiał, ilość, czas dostawy) oraz ew.
dodatkowe informacje (rysunek techniczny,
wymagania dot. certyfikatów itp.)

przy danej pozycji zakupowej wykonawca podaje propozycję swojej ceny
i/lub inne parametry handlowe i techniczne oferty

całość zwrotnie przesyłana jest do Urzędu Miasta poprzez kliknięcie
przycisku „Złóż ofertę” na platformie
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Bezprzewodowy internet
Tekst: Patrycja Matacz

HotSpot to miejsce, w którym można połączyć się bezprzewodowo z Internetem
przy użyciu własnego urządzenia – laptopa, tabletu czy telefonu. Takie przestrzenie znajdziecie również w naszym
mieście. Przypominamy gdzie możecie
skorzystać z darmowego internetu, udostępnianego przez miasto. Są to:
Urząd Miasta
- korytarz wejściowy do budynku urzędu
- duża sala Rady Miasta
- mała sala Rady Miasta
- sala obsługi interesantów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Stadion Miejski przy ul Harcerskiej 14b
Miejski Ośrodek Kultury
- kino Centrum przy al. Józefa Piłsudskiego 27
- Galeria Historii Miasta przy ul. Witczaka 4
Miejska Biblioteka Publiczna
- Filia Nr 1 przy ul. Opolskiej PU 723
- Filia Nr 4 przy ul. Turystycznej 12
- Filia Nr 5 przy ul. Jasnej PU 518
- Filia Nr 9 przy ul. Wodeckiego 2
- Filia Nr 3 przy ul. Krakowskiej 38
Inhalatorium w Parku Zdrojowym
Jastrząb I maj 2018

Jak jeździć

Jak jeździć po kontrapasie na ul. 1

po kontrapasie
na ul. 1 maja

Tekst: Konrad Kwolczak,
fotografia: Aneta Czarnocka- Kanik

Dla większości rowerzystów sezon rowerowy właśnie się rozpoczął. Przypominamy zasady poruszania się po kontrapasie
na ulicy 1 Maja.
Kontrapas rowerowy to wydzielona dla
rowerzystów część jezdni ulicy jednokierunkowej, po której rowerzyści mogą się
poruszać „pod prąd”. Jednocześnie należy

podkreślić, że kontrapas to nie dwukierunkowa droga dla rowerów. Rowerzysta
jadący „z prądem” musi poruszać się po
prawej stronie jezdni. Natomiast kierowcy powinni wyprzedzać rowerzystów
w bezpiecznej odległości.
Rowerzysta poruszający się kontrapasem
na ulicy 1 Maja jest na drodze z pierw-

szeństwem przejazdu. Kierowcy na wlotach podporządkowanych ulic Mikołaja
Witczaka i Tadeusza Kościuszki powinni ustąpić pierwszeństwa rowerzystom
jadącym „pod prąd”, którzy zamierzają
skręcić w prawo lub lewo na skrzyżowaniu.

Oznacz rower syntetycznym DNA
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Straże miejskie w Jastrzębiu-Zdroju
i Karwinie wprowadziły nowoczesny, jednolity system znakowania i identyfikacji
rowerów po obu stronach granicy. Postępująca popularyzacja turystyki rowerowej oraz związane z tym nasilenie ruchu rowerowego pomiędzy Jastrzębiem-Zdrojem i Karwiną wywołały potrzebę
wdrożenia systemu umożliwiającego
identyfikację sprzętu mogącego ulec zagubieniu lub kradzieży.
- Na rower lub inny cenny pojazd jak wózek dziecięcy, czy wózek inwalidzki nanoszone jest tzw. syntetyczne DNA z numerem identyfikacyjnym, który następnie
wraz ze zdjęciami i danymi właściciela
umieszczany jest w międzynarodowej bazie pojazdów. W przypadku kradzieży
bądź utraty i po informacji przekazanej
przez właściciela, w bazie natychmiast
pojawia się odpowiednie oznaczenie widoczne dla wszystkich jej użytkowników
– informują strażnicy miejscy.
Oznakowanie nie ingeruje w trwały sposób w budowę pojazdu, ani nie jest widoczne dla osób postronnych, dlatego też
nie wpływa na jego wygląd i nie uszka-

dza go. O zastosowanym oznakowaniu
informuje naklejka umieszczana na ramie pojazdu. System ten jest najpopularniejszą metodą zabezpieczania rowerów
u naszych południowych sąsiadów.

Najbliższe akcje znakowania odbędą się:
18 maja – 16.00 - 18.00
19 maja – 10.00 - 12.00
24 maja – 09.00 - 11.00

System znakowania rowerów wdrażany jest przez jastrzębską straż miejską w ramach projektu „Zintensyfikowanie współpracy transgranicznej
straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego - Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
www.jastrzebie.pl
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AKTUALNOŚCI

Czy Jastrzębie jest przyjazne niepełnosprawnym?
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Piotr Kędzierski

Jakie bariery czekają osoby niepełnosprawne w Jastrzębiu-Zdroju? Czy człowiek poruszający się na wózku inwalidzkim wjedzie
do urzędów, a głuchoniemy porozumie się z pracownikiem? Na
te pytania odpowiedzi udzielili nam oni sami. 17 kwietnia osoby z różnymi niepełnosprawnościami sprawdzały na ile nasze
miasto jest dla nich dostępne. Osoby niewidome, głuchonieme
oraz na wózku inwalidzkim odwiedziły Urząd Miasta i załatwiały sprawy w jastrzębskim magistracie. Następnie sprawdziły jak

do ich potrzeb dostosowane są: Urząd Stanu Cywilnego, kino
Centrum i ul. Zdrojowa. Był to pierwszy taki wewnętrzny audyt
w naszym mieście, a płynące z niego wnioski pomóc mają m.in.
w usprawnieniu jednostek publicznych w zakresie dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami. Z audytu zostanie sporządzony raport wraz z wnioskami.

Jubileuszowa „Druga Młodość”
Tekst oprac. Patrycja Matacz, fotografia: Łukasz Parylak

„Druga Młodość” to jeden z najbardziej rozpoznawanych jastrzębskich zespołów folklorystycznych. Nic dziwnego, w końcu działa już od 35 lat. Obchody tego zacnego jubileuszu miały
miejsce 21 kwietnia. Były występy, gratulacje, wspaniałe słowa
i chwile wzruszeń. Przez ponad trzy dekady artyści z „Drugiej
Młodości” zaskarbili sobie serca jastrzębian. Ich
jubileusz to doskonała
okazja, aby przypomnieć,
jak to się wszystko zaczęło.
Potrzeba wspólnego śpiewania i niesienia radości
ludziom była bezpośrednim impulsem do założenia w 1983 roku Zespołu
Folklorystycznego „Druga Młodość”. Idea ta przyświeca grupie działającej
przy Miejskim Ośrodku Kultury do dziś. Śpiew, opowieści snute w śląskiej gwarze,
humor, regionalny strój, wszystko to pomaga upowszechniać
tradycję i folklor jastrzębskiej ziemi. Właśnie owo krzewienie
gwary i kultury regionalnej zostało wielokrotnie nagrodzone na
licznych przeglądach i festiwalach folklorystycznych. Bogaty re10

pertuar „Drugiej Młodości” obejmuje występy wokalne, przedstawienia, pokazy obrzędowe, scenki rodzajowe oraz gawędy.
W swojej 35-letniej działalności zespół opracował pod względem artystycznym i odtworzył blisko 300 pieśni, w tym: śląskie pieśni regionalne, patriotyczne, górnicze, religijne oraz
okolicznościowe. „Druga
Młodość” z równym powodzeniem
występuje
również jako teatr ludowy ze scenkami rodzajowymi i widowiskami obrzędowymi, prezentującymi silnie zakorzenione
w tradycji śląskiej zwyczaje i obrzędy rodzinne
oraz doroczne.
Spotkania zespołu odbywają się w czwartki w budynku byłego Domu Kultury w Szerokiej. Zespół
Folklorystyczny „Druga Młodość” liczy 17 osób. Kierownikiem
artystycznym zespołu przez wiele lat była Otylia Rusek, obecnie
tę rolę pełni Krystyna Olszewska, kierownikiem muzycznym
jest Andrzej Wyroba.
Jastrząb I maj 2018

AKTUALNOŚCI

Zagraniczni goście w Zespole Szkół nr 5
Tekst i fotografia: Zespół Szkół nr 5

W ramach programu Erasmus + w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II realizowany był międzynarodowy projekt
pt.: „Średniowieczne szlaki i ich symbolika”. Udział w nim wzięły szkoły z sześciu państw europejskich. Oprócz ZS nr
5 były to placówki z Hiszpanii, Włoch,
Francji, Grecji i Łotwy. W czasie trwania
projektu uczniowie wykonywali różne
zadania związane z tematyką średniowiecza, przygotowywali prezentacje, a także
uczestniczyli w wycieczkach powiązanych tematycznie z tą właśnie epoką. Zagraniczni goście mogli też poznać polską
tradycję i język – w czasie pobytu w Polsce gościli ich w swoich domach uczniowie ZS nr 5.
- Odbyło się sześć spotkań projektowych, po jednym w każdym kraju.
W Polsce spotkanie szkół partnerskich
miało miejsce od 23 do 27 kwietnia. Polscy
i zagraniczni uczniowie mieli możliwość
zwiedzenia Muzeum Drukarstwa w Cieszynie czy wzięcia udziału w warsztatach

w Warowni Pszczyńskich Rycerzy, podczas
których mogli się dowiedzieć wielu ciekawostek na temat życia w średniowieczu.
Młodzież mogła posłuchać średniowiecznej muzyki, zatańczyć średniowieczny taniec czy przymierzyć zbroję rycerza. Nie
zabrakło też wizyty w Krakowie i Kopalni
Soli w Wieliczce – wyjaśniają uczestnicy
przedsięwzięcia.
Jak podkreślają uczniowie, udział w pro-

jekcie był dla nich wspaniałą przygodą.
Wielu z nich przełamało barierę językową
i zaczęło swobodniej rozmawiać w języku
angielskim. Zawiązało się wiele międzynarodowych przyjaźni. Uczniowie mogli
też zobaczyć na czym polega międzynarodowa współpraca. Na nauczycielach
największe wrażenie zrobiło nasze miasto
– czyste, zielone i przede wszystkich pełne przyjaznych i gościnnych ludzi.

Patronka z wielkiej sceny
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Patrycja Matacz

W tym roku Publiczne Przedszkole nr
17 obchodzi zaszczytny jubileusz 40-lecia. Obchody tego ważnego święta połączone zostały z jeszcze innym, równie
doniosłym wydarzeniem. 24 kwietnia
w Publicznym Przedszkolu nr 17 pojawił
się jedyny w swoim rodzaju gość. Mowa
o piosenkarce Majce Jeżowskiej, która
została wybrana na patrona placówki.
Wokalistkę przywitali licznie przybyli
goście, ale przede wszystkim dzieci z „jej”
przedszkola, z którymi wspólnie odśpiewała piosenkę „Marzenia się spełniają”.
To oczywiście nie koniec atrakcji. Goście
wraz z patronką przenieśli się do Zespołu
Szkół nr 6, gdzie przedszkolaki zaprezentowały swoje zdolności wokalne i taneczne. Nie zabrakło również uhonorowania
największych przyjaciół przedszkola, którzy w ciągu tych wszystkich lat wspierali
je w różny sposób. Zakończeniem obchowww.jastrzebie.pl

dów 40-lecia Publicznego Przedszkola nr
17 imienia Majki Jeżowskiej był występ
patronki. Gwiazda pokazała, że potrafi
doskonale bawić się na scenie, do zabawy

wciągając publiczność. I po raz kolejny
okazało się, że przeboje Majki są ponadczasowe – wspólnie śpiewali zarówno rodzice jak i ich pociechy.
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Odwiedź Klub Seniora
AKTUALNOŚCI

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

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
25 maja, godz. 16.00 – wiersze i piosenki dla matki

Wycieczki i wczasy z kołem nr 2 Stowarzyszenie Aktywny Senior
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w następujących przedsięwzięciach:
- 26 maja - Dzień Matki, zabawa w Hawanie
- 29 maja - wycieczka do Ojcowa (Pieskowa Skała)
- 3 - 15 czerwca - wczasy w Rowach. Cena 1460 zł.
- 4 - 16 czerwca - wczasy w Pobierowie. Cena 1380 zł.
- 23 czerwca – Dzień Ojca, zabawa w Hawanie.
- 26 lipca - wycieczka na Górę Świętej Anny.
- 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:
- 23 maja – wycieczka na Ziemię Opolską.
- 3 lipca – wycieczka do Czech.
- 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.
12

Stowarzyszenie zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału
w wycieczkach. Odbędą się one w następujących terminach:
- 31 maja – Boże Ciało w Żywcu Zabłociu, tradycyjny korowód w regionalnych strojach, zwiedzanie Rychwałdu.
- 7 czerwca – Kraków (Łagiewniki), Wieliczka, rejs po Wiśle,
przejazd meleksem.
- 9 czerwca - Góra św. Anny i pałac w Mosznej.
- 15 – 17 czerwca – Licheń – po drodze Leśniów, Gidle, Góra
św. Anny, Charłupia Mała, Złoczew.
- 23 – 26 czerwca – Zakopane.
- 30 czerwca, 28 lipca, 11 sierpnia – Wrocław - zwiedzanie Panoramy Racławickiej, Afrykarium, przejazd meleksem.
- 6 – 20 lipca, 17 – 31 sierpnia - wczasy w Jarosławcu, 40 zabiegów, 3 posiłki.
- 5 sierpnia – Tydzień kultury Beskidzkiej.
- 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:
14 i 28 czerwca, godz. 15.00 – 17.00. Spotkania odbywają się
w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej
12A. Diabetycy zapraszają też osoby z cukrzycą, nadwagą, dną
moczanową na turnusy 8-dniowe w Beskidach od 1 do 15 lipca. Koszt wyjazdu 590,00 zł. Informacja pod nr tel. 32 47 17
119, 513 431 973, 693 455 886.

AKTUALNOŚCI

Świętowali na pamiątkę ślubu
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Aneta Czarnocka-Kanik

Jastrzębskie pary małżeńskie spotkały się w Domu Zdrojowym, by wspólnie świętować złote, szmaragdowe, diamentowe
i żelazne gody. 12 kwietnia w samo południe dla dostojnych
jubilatów raz jeszcze zabrzmiał Marsz Mendelsohna, był też
okolicznościowy tort i wiele ciepłych życzeń.
- Konstanty Ildefons Gałczyński powiedział kiedyś: „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie”. Myślę, że te pary świadczą
o tym, że nie tak łatwo, ale warto wziąć miłość w swoje ręce
i nieść przez życie, warto być razem, wspierać się i dojrzewać –
podkreśliła prezydent miasta Anna Hetman.
20 par świętowało 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, 15 mogło pochwalić się 55. letnim stażem, 9 jest ze sobą
już 60 lat, ale nie zabrakło też 3 par, które przysięgę złożyły
sobie 65 lat temu. Podczas uroczystości Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, Anna Hetman, w imieniu Prezydenta RP wręczyła dostojnym jubilatom okolicznościowe medale. Program
artystyczny specjalnie na tę okazję przygotował zespół „Druga
Młodość”.

www.jastrzebie.pl
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AKTUALNOŚCI

Plejada gwiazd na urodzinach miasta
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: materiały prasowe

OMD, Kayah i Goran Bregović, Ray Wilson, Natalia Szroeder, Don Vasyl i Sylwia
Przybysz zagrają na urodzinach miasta.
Przez cały rok świętujemy 55. rocznicę
nadania praw miejskich dla Jastrzębia-Zdroju, a czerwiec zapowiada się naprawdę wyjątkowo.
W sobotę, 9 czerwca, na scenie zaprezentuje się piękna Natalia Szroeder, która już
niejednego zachwyciła swoim głosem. Po

przebojach takich jak „ Zamienię Cię” czy
„Powietrze” usłyszeć będzie można znanego między innymi z zespołu Genesis
Raya Wilsona. Wokalista o charakterystycznej barwie głosu z pewnością przypadnie do gustu fanom mocniejszych
brzmień. A gwiazdą pierwszego dnia jubileuszowych Dni Jastrzębia-Zdroju będzie legendarna formacja OMD.
W niedzielę, 10 czerwca, na scenie wy-

stąpią Kayah i Goran Bregović, a więc jeden z najważniejszych duetów w historii
polskiej muzyki. Artyści z pewnością zaprezentują repertuar z kultowej, wydanej
prawie dwie dekady temu płyty, na której
znalazły się takie hity jak: „Śpij kochany,
śpij”, „Prawy do lewego” czy „Nie ma, nie
ma ciebie”. Dla publiczności zaśpiewają
też Don Vasyl i Sylwia Przybysz.

„Biało-czerwona” połączyła jastrzębian
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Robert Jaczyński, Piotr Kędzierski

Od parkingu przy kinie Centrum, aleją
Piłsudskiego, aleją Jana Pawła II do hali
widowiskowo-sportowej
jastrzębianie
dumnie ponieśli 550-metrową biało14

-czerwoną flagę. W tak szczególny sposób mieszkańcy naszego miasta świętowali przypadający 2 maja Dzień Flagi.
Warto podkreślić, że ten symbol Polski

niepodległej poniesiono wspólnie w 55.
rocznicę nadania praw miejskich dla Jastrzębia-Zdroju oraz 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Jastrząb I maj 2018

SPORT

Mistrz świata
w Jastrzębskim Węglu
Tekst: Łukasz Parylak, fot: Piotr Kędzierski

Jeszcze nie opadł kurz po niezwykle
emocjonującej końcówce rozgrywek
PlusLigi, jaką zaserwowali swoim kibicom siatkarze Jastrzębskiego Węgla,
a klub już postanowił podsycić nieco
apetyt kibiców na kolejny sezon. Podczas konferencji prasowej zwołanej
7 maja, prezes klubu Adam Gorol przedstawił nowego zawodnika „Pomarańczowych” – Dawida Konarskiego.
Mistrz świata z 2014 roku, brązowy medalista Pucharu Świata, wielokrotny
mistrz Polski – to tylko niektóre z osiągnięć tego doświadczonego zawodnika.
W reprezentacji Polski Dawid Konarski
wystąpił w blisko setce meczów. Swoje
największe sukcesy odnotował grając dla
Zaksy Kędzierzyn-Koźle oraz Asseco Resovii Rzeszów. Co ciekawe, pod wodzą
Ferdinando De Giorgiego, obecnego trenera naszych siatkarzy, dwukrotnie sięgał
po mistrzostwo kraju. – Dawid to bardzo
dobry zawodnik, profesjonalista, pozytywnie nastawiony do pracy zespołowej. Jest
zawodnikiem z dobrą techniką. Naszej
nowej drużynie potrzebne jest doświadczenie, które Dawid posiada i jakość w grze,
którą prezentuje – mówi „Fefe” De Giorgi,
trener Jastrzębskiego Węgla.
Kolejnym nowym podopiecznym wło-

skiego szkoleniowca będzie Christian
Fromm. Niemiecki przyjmujący to zawodnik nie tylko utalentowany, ale i doświadczony. Wiele po tym zawodniku
obiecuje sobie prezes Adam Gorol. – Jest
to kolejny zawodnik z dobrym siatkarskim
CV, który trafia do naszego klubu. Medale największych siatkarskich imprez na
świecie, wywalczone wraz z reprezentacją
Niemiec z jego udziałem, świadczą o klasie
zawodnika. Chcemy realizować nasze cele
i sprostać oczekiwaniom naszego partnera
strategicznego, dlatego musimy stawiać na
mocne siatkarskie nazwiska – mówi sternik Jastrzębskiego Węgla.
To jeszcze nie koniec wzmocnień „Pomarańczowych”. Nowym zawodnikiem
Jastrzębskiego Węgla został także Julien
Lyneel - mistrz Europy z 2015 roku. Za-

wodnik dwukrotnie stawał też na najwyższym stopniu podium w Lidze Światowej.
Klub związał się z francuskim siatkarzem
dwuletnim kontraktem.
W najbliższym sezonie w barwach „Pomarańczowych” nie zobaczymy już Macieja Muzaja, Patryka Strzeżka, Dardana
Lushtaku, Wojciecha Sobali, Damiana
Borucha, Rodrigo Quirogi, Jasona De
Rocco, Marcina Ernastowicza, Karola
Gdowskiego oraz trenera przygotowania
motorycznego Wojciecha Bańbuły.
Ważne kontrakty z Jastrzębskim Węglem
na przyszły sezon mają: Grzegorz Kosok,
Lukas Kampa, Salvador Hidalgo Oliva.
Zostają również Jakub Turski oraz Jakub
Popiwczak, z którym zarząd klubu zawarł
nową, dwuletnią umowę.

Brązowy medal dla
Klubu Judo Koka
Tekst i fotografia: Judo Koka

Klub Judo Koka Jastrzębie brązowym
medalistą Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzieży. Zawodnicy Koki Jastrzębie
walczyli w składzie: Marcin Matysik, Patryk Walczyk, Maciej Kowalski, Ryszard
Kubica, Dominik Majowski.
Zawodnicy stoczyli cztery mecze:
Koka Jastrzębie – UKS 3 Piła 3:2
Koka Jastrzębie – AZS Gliwice 2:3
Koka Jastrzębie – MMKS Wojownik
Skierniewice 1:4
Koka Jastrzębie – Gwardia Wrocław 3:2.
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Korzystaj z rowerów miejskich
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Od 1 czerwca mieszkańcy Jastrzę- ta użytkownika. Nie trzeba więc będzie każdego wypożyczenia będzie bezpłatbia-Zdroju i turyści będą mogli wy- osobno rejestrować się w kilku miastach ne. Nowością będą rowery wyposażone
pożyczać rowery publiczne. W mie- – tłumaczy Tomasz Wojtkiewicz, pre- w fotelik do przewożenia dzieci. Aby
ście dostępne będą 4 samoobsługo- zes Nextbike Polska. - Tylko w ubiegłym wypożyczyć rower, wystarczy zarejestrowe stacje wypożyczeń i 30 rowerów, roku przeprowadziliśmy programy pilo- wać się w systemie i wpłacić opłatę iniw tym rowery wyposażone w fote- tażowe aż w sześciu miastach. To dosko- cjalną. Potem na terminalu należy wpilik do przewożenia dzieci. System nały sposób na poznanie przez miasto sać swój numer telefonu, kod PIN oraz
wdroży Nextbike Polska,
numer wypożyczanego roweru.
W mieście dostępne będą 4 samoobsługowe stacje
największy operator systeMożna też skorzystać ze spemów rowerów miejskich
cjalnej aplikacji mobilnej Newypożyczeń i 30 rowerów, w tym rowery wyposażone
w Polsce. - Tym razem mieszxtbike Polska. - Jastrzębie-Zdrój
w fotelik do przewożenia dzieci.
kańcy Jastrzębia-Zdroju będą
dla wielu sympatyków jazdy na
mieli do dyspozycji system sprawdzony i mieszkańców systemu rowerów publicz- rowerze jest wręcz idealnym miejscem do
w ponad 30 miastach w Pol- nych Nextbike. Legnica, Radom, Kalisz, uprawiania tego typu aktywności. W ubiesce. Jesteśmy m.in. w Katowi- Kędzierzyn-Koźle czy Pszczyna to mia- głym roku średni czas wypożyczeń rowecach, Gliwicach, Zabrzu i Opolu, sta, które właśnie po udanych wdroże- rów miejskich w naszym mieście wynosił
w tym roku z rowerów Nextbike będzie niach pilotażowych postanowiły urucho- 50 minut, co było ewenementem
też można skorzystać w Sosnowcu, Sie- mić pełnowymiarowe systemy roweru w skali całej Polski. Mam nadzieję, że
mianowicach Śląskich, Świętochłowicach, miejskiego.
obecnie również będą one służyć mieszSystem
rowerowy
w
Jastrzębiu-ZdroTychach, Pszczynie i Kędzierzynie-Koźlu.
kańcom zarówno w codziennej komuniTo ważna informacja, ponieważ z każ- ju zostanie uruchomiony 1 czerwca, kacji, jak i w celach rekreacyjnych – poddego systemu Nextbike Polska można a rowery będzie można wypożyczać do sumowuje Anna Hetman, prezydent
korzystać za pomocą tego samego kon- końca października. Pierwsze 30 minut miasta.

