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NOWY
ROZKŁAD JAZDY
W JASTRZĘBIU
OD WRZEŚNIA
Wszystko po to, by rozkład
jazdy autobusów był bardziej
przejrzysty i dostosowany
do potrzeb podróżnych.
strona 9

Szanowni Państwo,
trzymacie w rękach najnowszy numer
gazety „Jastrząb”. Znajdziecie w nim
kilka tematów, które mają ogromne
znaczenie dla naszego miasta.
Jednym z nich jest nowy rozkład jazdy
autobusów MZK. 12 lat minęło odkąd rozkład jazdy był zmodyfikowany
ostatni raz. Nie ukrywam, że naszym
celem jako członka MZK było wprowadzenie tych zmian. Teraz rozkład jest
bardziej funkcjonalny i dostosowany
do potrzeb pracowników Jastrzębskiej
Spółki Węglowej, uczniów naszych
szkół i wielu z Was, którzy korzystacie
z komunikacji miejskiej, by dojechać
do pracy. Dzięki tym zmianom, za nasze wspólne pieniądze autobusy nie
wożą już tak zwanego powietrza.
Kolejnym ważnym tematem, o którym
przeczytacie w gazecie, jest utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Przez 5 lat staraliśmy się, by
powstał w Jastrzębiu-Zdroju i wreszcie jest. Pozyskaliśmy dofinansowanie
do jego utworzenia i rozpoczynamy
procedurę, która daje nam gwarancję,
że w grudniu osoby niepełnosprawne
będą mogły liczyć na kompleksową
opiekę właśnie w ŚDS.
Dużo też dzieje się na naszych drogach. Zakończyła się przebudowa
ulicy Grodzkiej. Budowa wiaduktu na
ul. Wyzwolenia też idzie zgodnie z pla-
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nem. A szereg robót, które prowadzimy – na przykład budując chodniki
i modernizując drogi – jest naprawdę
imponujący.
I na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość. Minęła ponad dekada, odkąd
TBS budował ostatnie mieszkania.
W lipcu do nowych lokatorów trafiły
klucze do mieszkań wybudowanych
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w Zdroju. Zapewniam Was, że na tym
nie skończymy. Działka i projekt już są.
Teraz będziemy szukać źródeł finansowania, by móc rozpocząć budowę
kolejnego bloku w Zdroju.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
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NA WITCZAKA MOŻNA
SIĘ JUŻ WPROWADZAĆ

Po 12 latach przerwy w ręce mieszkańców trafiły klucze do
nowych mieszkań. Budowa 27 lokali trwała niezwykle krótko –
zaledwie 13 miesięcy.
Mieszkańcy nowego bloku przy ulicy
Witczaka mogą się już wprowadzać.
23 rodziny odebrały klucze do swoich
mieszkań. Pierwsi lokatorzy otrzymali
je z rąk prezydent Anny Hetman oraz
prezesa Jastrzębskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Daszek, Ernesta Famulskiego.
– Ogromie się cieszę z tej inwestycji. Jej
projekt był gotowy już w 2007 roku i dzięki naszej determinacji po 10 latach mogliśmy zacząć jego realizację. Ogromnym
sukcesem jest fakt, że udało nam się dotrzymać tak szybkiego terminu. Budowa
została ukończona w zaledwie 13 miesięcy. Dzięki temu, po raz pierwszy od 12 lat,
mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju dostają do
ręki klucze do nowych mieszkań – powiedziała prezydent Jastrzębia-Zdroju.
Radości nie kryli również mieszkańcy
bloku, którzy dziś mogli po raz pierwszy
wejść do swoich lokali – Z niecierpliwością czekałam, że będę mogła zobaczyć
swoje nowe mieszkanie. Zdecydowaliśmy
się na nie z narzeczonym, bo nie chcieliśmy
wiązać się kredytem. Dużym atutem jest
dla nas również okolica. Tu wszędzie jest
blisko: do parku, na basen czy do biblioteki
– zachwalała Aleksandra, która wkrótce
zamieszka w nowym bloku.

miejsc postojowych na wyłączność.
Przed blokiem wybudowany jest też
parking dla 21 pojazdów. W sierpniu ma
być gotowy nowoczesny plac zabaw dla
najmłodszych mieszkańców.
Inwestycja kosztowała prawie 10 mln
zł. Wykonawcą była firma Dombud.
– Jesteśmy firmą z 70-letnią tradycją.
Współpracę z TBS Daszek oceniamy bardzo wysoko. Aż trudno uwierzyć, że mieli
tyle lat przerwy w budowie mieszkań.
Płynnie weszli w proces inwestycyjny, co
dało nam możliwość terminowego zakończenia robót – mówił Paweł Halecki,
prezes Dombudu.
Na wykończenie wnętrz nowego bloku w Zdroju mieli wpływ sami przyszli
lokatorzy. Decydowali o detalach wykończeniowych, takich jak dobór płytek
łazienkowych, podłogowych czy paneli.
– Po prawie 40 latach zdecydowaliśmy
się z mężem przeprowadzić z Zabrza do
Jastrzębia-Zdroju. Zachęciła nas nie tylko

piękna okolica, spokojna lokalizacja, ale
też wysoki poziom współpracy z TBS Daszek. Jesteśmy dziś szczęśliwi. – mówiła
Aniela Handerek.
Wszystko wskazuje na to, że to nie
koniec budowy mieszkań w naszym
mieście. – Chcemy rozpocząć budowę
kolejnego bloku – deklarowała prezydent Hetman.
Działka już jest wygospodarowana.
Tuż za oddanym do użytku blokiem.
Najprawdopodobniej budynek będzie
podobny do nowo powstałego. – Jak
tylko przekażemy wszystkim najemcom
klucze, rozpoczniemy proces poszukiwania wsparcia finansowego dla następnej
inwestycji. Musi ona być poprzedzona
analizą sytuacji finansowej spółki. W mojej ocenie kolejne mieszkania mogą być
wybudowane za około 2-3 lata – podsumował Ernest Famulski.
tekst: Barbara Englender,
Izabela Grela

Wtórowała jej przyszła sąsiadka Agata
Jędrusyna – Ogromnie się cieszę, że niedługo będę mogła już się tu wprowadzać.
Wystarczy tylko zmienić kolor ścian oraz
wnieść meble i już można mieszkać. Całe
moje życie związane jest z dzielnicą Zdrój,
nie chciałabym się przeprowadzać – powiedziała Agata Jędrusyna.
W nowym budynku Jastrzębskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” mieści się 27 mieszkań
o powierzchni od 50 do 80 metrów
kwadratowych, w tym dziewięć lokali
dwupoziomowych. Do dyspozycji jest
również garaż podziemny, w którym
za niewielką opłatą można wynająć 27

fot. Izabela Grela
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BŁYSKAWICZNY
REMONT NA
GRODZKIEJ
Dopiero się rozpoczynał, a już dobiegł końca. Remont ulicy Grodzkiej przebiegł
szybciej, niż to zakładał plan. Choć terminarz był napięty, udało się zakończyć go
tydzień przed terminem.
Wydawać się może, że Grodzka to jedynie krótki odcinek ulicy. Jednak zakres
prac, które trzeba było na nim wykonać, jest imponujący. Całą drogę należało
wykorytować i wymienić jej podbudowę. Dopiero później położyć można było
asfalt. Miasto zadbało również o bezpieczeństwo pieszych: nową podbudowę
i nawierzchnię wykonano także na chodniku, a w rejonie skrzyżowania z ulicą
Pszczyńską powstało poszerzenie wraz z azylem dla pieszych.
Koszt inwestycji wyniósł ponad 680 tys. zł.

fot. Wiktoria Knesz

tekst: Barbara Englender

NA SPACER
NOWYMI CHODNIKAMI
Przy ulicach Cieszyńskiej, Powstańców Śląskich i Fredry zakończyły się
remonty chodników.
Nową nawierzchnię z kostki brukowej
zyskał chodnik w rejonie zatoki autobusowej przy ul. Cieszyńskiej. Remont

kosztował ponad 33 tys. zł. Wyremontowany został też najbardziej zniszczony
odcinek chodnika przy ul. Powstańców
Śląskich. Prace objęły wymianę podbudowy, krawężników, obrzeży i ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, a ich
koszt wyniósł około 15 tys. zł. Remont

fot. Barbara Englender

przeszedł również 70 metrowy odcinek chodnika przy ul. Fredry. Tutaj także
wymienione zostały krawężniki, podbudowa i nawierzchnia na kostkę. Remont
kosztował ponad 31 tys. zł.
tekst: Barbara Englender

NOWY CHODNIK
W ZDROJU!
Piesi mogą teraz spokojnie spacerować ulicami Dworcową i Zdrojową - nowy
chodnik już gotowy. Chodnik ma długość 105 metrów. Inwestor zadbał o wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej. Dla większego bezpieczeństwa mieszkańców miasta zabudowano także barierę ochronną na długości 98
metrów. Całość prac kosztowała ponad 72 tys. zł.
tekst: Wiktoria Knesz

fot. WIktoria Knesz

4

www.jastrzebie.pl

PRACE NA WYZWOLENIA
IDĄ ZGODNIE Z PLANEM
Trwa przebudowa odcinka drogi wraz z rozbiórką wiaduktu w ciągu ul. Wyzwolenia. Wykonawca inwestycji, firma „Bud-Rol”, zakończył już budowę
drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki betonowej do działek prywatnych.
Dobiegły też końca roboty żelbetowe związane z budową przepustu, którym
będą mogli jeździć rowerzyści.
- Systematycznie prowadzona jest budowa nasypu pod konstrukcję nawierzchni
drogi – informują pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta.
Przypomnijmy, że w związku z inwestycją wyznaczony jest objazd ulicami: Ranoszka, Armii Krajowej, Al. Jana Pawła II, Jagiełły i Cieszyńską. Koszt
przedsięwzięcia wynosi prawie 2,5 mln zł.

fot. Izabela Grela

tekst: Katarzyna Wołczańska

NOWE
SZATNIE DLA
ZAWODNIKÓW
I SĘDZIÓW
fot. Wiktoria Knesz

fot. Wiktoria Knesz

Piłkarze GKS-u będą mieli okazję
przebierać się w nowych, wyremontowanych szatniach. Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji może
pochwalić się profesjonalnie
wyposażonym miejscem, w którym podczas meczowej przerwy
piłkarze i sędziowie będą mogli
odpocząć. Do obu szatni zostały
już wstawione szafki na ubrania
oraz kabiny prysznicowe.
tekst: Wiktoria Knesz

fot. Barbara Englender

fot. Barbara Englender

CZARNO-ZIELONO
NA STADIONIE
1170 nowych krzesełek zamontowano
na jastrzębskim Stadionie Miejskim. Wypełniły one dwa centralne sektory trybun.
Nowe krzesełka wykonane są w czarnych i zielonych brawach: – Zależało
nam na tym, żeby zachować kolorystykę
klubową GKS-u. Stadion to obiekt przede
wszystkim dla naszych pierwszoligowych
piłkarzy, chcemy to pokazać – podkreśla
zastępca dyrektora jastrzębskiego MO-

SiR-u, Michał Szelong. Koszt wymiany
krzesełek to prawie 160 tysięcy złotych.
W ostatnim czasie MOSiR wykonał
również ogrodzenie parkingu. Aktualnie
trwają prace remontowe w pomieszczeniach przynależnych do stadionu.
– Cały czas pracujemy nad tym, żeby było
ładniej, a przede wszystkim bezpieczniej –
deklaruje Michał Szelong.

fot. Barbara Englender

tekst: Barbara Englender
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JASTRZĘBIANIE POKOCHALI ROWERY
MIEJSKIE – SĄ JUŻ KOLEJNE STACJE!
Bijemy rekord wypożyczeń rowerów miejskich. Od czerwca z systemu JASkółka
skorzystało 1416 mieszkańców Jastrzębia,
wypożyczając pojazdy prawie 7600 razy.
Jastrzębskie rowery pokonały już w sumie dystans 22 403 tysięcy kilometrów.
Oznacza to, że każdy z nich przebył niemal 370 km! Dla miłośników systemu
JASkółka mamy dobre wiadomości. W Jastrzębiu pojawiły się 3 dodatkowe stacje:
Biuro Zarządu JSW S.A., Ruch „Zofiówka”
oraz Ruch „Jas-Mos”. Stało się tak dzięki
porozumieniu z Jastrzębską Spółką Wę-

glową. Oprócz stacji, JSW sfinansowało
również 15 nowych rowerów.
– Bardzo się cieszę, że jastrzębskie rowery miejskie zyskały aż taką popularność.
To znakomita alternatywa dla komunikacji
samochodowej. Zachęcam do korzystania
z nich – mówiła prezydent Anna Hetman.
System JASkółka obsługiwał do tej pory
61 rowerów i 20 stacji. Od sierpnia jest to
już 76 pojazdów dostępnych w 23 punktach na terenie miasta.
tekst: Barbara Englender

fot. Barbara Englender

REWOLUCJA
W ZIELENI
fot. Barbara Englender

Więcej kwiatów i zielonych trawników. Jastrzębie-Zdrój zmienia politykę związaną
z utrzymaniem miejskich terenów.

szali kolejny przetarg na koszenie traw,
w którym uwzględnione zostaną zmiany
jego częstotliwości.

Mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogli ostatnio zaobserwować, jaki wpływ na trawniki
i skwery ma zmieniająca się pogoda. Wysokie temperatury i niewielkie opady sprawiają, że trawa jest całkowicie wypalona. Dzieje
się tak, mimo że miasto znacznie ograniczyło jej koszenie – na terenach, na których docelowo miało być to zrobione trzykrotnie, do
tej pory było koszone raz; tam, gdzie trawa
miała być przycinana ośmiokrotnie, wykonano jedynie dwa koszenia.

– Nie chcemy przechodzić obojętnie wobec
wyzwań ekologicznych. Proponuję nowe
podejście do utrzymania tego typu terenów.
Jeszcze w tym roku i na początku przyszłego realizujemy umowę wieloletnią z firmami
wyłonionymi w przetargu. Jednocześnie jednak, pracujemy już nad tym, by uwzględnić
nowe trendy i potrzeby w tym zakresie – zapowiada prezydent Anna Hetman.

Miasto Jastrzębie-Zdrój chce zmienić ten
stan. Do końca roku obowiązuje jeszcze
umowa z zewnętrzną firmą, zajmującą
się utrzymywaniem terenów zielonych.
W I kwartale 2020 roku będziemy ogła-
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W ramach nowych umów, trawa w tych
miejscach, w których nie będzie to powodowało zagrożenia w ruchu drogowym
i pieszym, będzie koszona z mniejszą
częstotliwością. Dzięki temu, jastrzębskie
trawniki nie będą wysychały. Naturalne
łąki staną się przyjaznym środowiskiem

dla miejskich owadów. Zwiększy się również wilgotność gleb. Zmiany czekają nas
także w okresie zimowym. Chodniki będą
posypywane wyłącznie piaskiem, zapewniającym wysoką szorstkość powierzchni.
Nawet tak niewielkie zmiany przyczynią
się do poprawy sytuacji przyrodniczej
w naszym mieście. Będzie to odczuwalne
również dla mieszkańców.
– Zależy nam bardzo na tym, by jastrzębianie
mieli do dyspozycji miejsca ustronne, naturalne, które sprawiają, że człowiek chętnie tam
przebywa i odpoczywa. Pamiętajmy o tym, że
im więcej traw wysokich, tym więcej bioróżnorodności. W ramach naszej nowej polityki
planujemy również wysiewanie łąk kwietnych, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów –
podkreśla prezydent Anna Hetman.
tekst: Barbara Englender

Znamy wyniki tegorocznej rekrutacji do szkół średnich
w Jastrzębiu-Zdroju!

W JASTRZĘBSKICH SZKOŁACH
WSZYSCY ZNAJDĄ MIEJSCA
W Jastrzębiu-Zdroju w szkołach
średnich nie zabraknie miejsca dla
żadnego ucznia. - Mając na uwadze
potrzeby i zainteresowania uczniów,
odpowiednio dostosowaliśmy ilość
oddziałów. Rozmowy z dyrektorami na temat zwiększania liczebności
w oddziałach oraz liczby oddziałów
trwały jeszcze wczoraj. Dziś mogę powiedzieć, że się udało – mówi prezydent Anna Hetman.
W Jastrzębiu-Zdroju w tym roku
szkoły podstawowe i gimnazja

ukończyło 1520 uczniów. Do szkół
średnich przyjęto aż 1643 osoby,
czyli o 123 uczniów więcej niż absolwentów. W związku z tym w jastrzębskich szkołach średnich utworzonych zostanie 65 klas pierwszych,
podczas gdy w ubiegłym roku szkolnym było ich 35.
Z naszych danych wynika, że blisko
800 (790) osób spoza Jastrzębia-Zdroju jako szkołę pierwszej preferencji (czyli tej, do której w pierwszej
kolejności uczeń chce się dostać) wy-

brało jastrzębskie placówki. Spośród
nich 150 (z najlepszymi wynikami)
zostało przyjętych.
Uczniowie potwierdzili swój wybór
i dostarczyli do szkół wymagane dokumenty. Znana jest już lista osób
przyjętych i nieprzyjętych do szkół.
Tym samym dostępna jest także informacja o wolnych miejscach. Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca,
która potrwa do końca sierpnia.
tekst: Izabela Grela

W naszym mieście powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy.
Służyć będzie osobom z niepełnosprawnością intelektualną,
sprzężoną i zaburzeniami psychicznymi.

ZAMIANA, KTÓRA SIĘ OPŁACA
Do tej pory dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną korzystały z Domu
Nauki i Rehabilitacji, który nie ma umocowania w obecnym systemie prawnym.
Jednakże Jastrzębie-Zdrój od lat starało
się o pozyskanie funduszy na powstanie
Środowiskowego Ośrodka Samopomocy,
który pozwala na bardziej kompleksową
opiekę nad podopiecznymi. Od 2015 roku
aż czterokrotnie składane były wnioski
o dofinansowanie. Determinacja jednak się
opłacała. Miasto pozyskało 1,2 miliona dofinansowania na wyposażenie i utrzymanie
Środowiskowego Domu Samopomocy.

terapeutycznych i rehabilitacyjnych niż
opiekuńczych. – Takie miejsce było potrzebne, ponieważ do tej pory nie było podobnego
ośrodka w Jastrzębiu. Ponadto ministerstwo
wydało zgodę na utworzenie tej placówki
i będzie ją finansowało. Jej funkcjonowanie
jest zatem gwarantowane, co daje również
stabilność podopiecznym – mówi Anna Hetman, prezydent miasta.

Tym samym w grudniu DNiR zostanie wygaszony, a w jego miejsce powstanie ŚDS.
Jest to konieczne, ponieważ oba ośrodki zwyczajnie dublowałyby się w swoich
obowiązkach. Miasto dołoży wszelkich
starań, by osoby pracujące w DNiR znalazły pracę w tworzonym ŚDS.

Właśnie dla tych osób uruchomione zostaną pracownie: kształtowania potrzebnych umiejętności, artterapii, ceramiczna,
gospodarstwa domowego, komputerowa,
kulinarna, muzykoterapii i rtv, ogrodnicza,
stolarska oraz oddziaływań indywidualnych. Aktualnie w budynku, gdzie ma powstać SDŚ, prowadzone są intensywne
roboty budowlane. Budynek dostosowywany jest do potrzeb ośrodka. Miasto na
ten cel przeznaczyło z własnego budżetu
ponad 3 mln zł.

Co ważne, ta zamiana ma szereg zalet
dla osób niepełnosprawnych i ich bliskich.
W ŚDS prowadzonych będzie więcej zajęć

– Osoby z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi potrzebują wsparcia, dostosowanego otoczenia i rehabilitacji przez

całe życie. Wybór umiejętności, które będą
u nich kształtowane, podporządkowany będzie indywidualnym możliwościom uczestników zajęć – dodaje Anna Hetman.
W Środowiskowym Domu Samopomocy
zapewniono miejsca dla 60 osób. Ośrodek rozpocznie działalność w grudniu,
ale uczestnicy będą w nim przebywać od
stycznia 2020 r. Zamiana przebiegać będzie płynnie. Ważne jest to, że osoby lub
rodzice osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi
mogą zgłaszać się do ŚDS poprzez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
Prowadzenie takiego ośrodka oparte jest
na ustawie o pomocy społecznej i jest
zadaniem rządowym, dlatego miasto nie
może finansować z własnych środków
bieżącej działalności ŚDS. Miasto planuje
przekazać ośrodek do prowadzenia organizacji pozarządowej. To będzie dawało
możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy na funkcjonowanie SDŚ.
tekst: Krystyna Kowalska
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Układ kierunków linii komunikacyjnych MZK
na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Schemat oznaczenia linii:
Litera przyporządkowana danej strefie i liczby
rozpoczynające się od dziesiątki.
Przykład:
B10 – pierwsza linia w kierunku Bzia i Pawłowic.

S

W
Wodzisław Śl.
Rybnik

M
Moszczenica
Szotkowice

Szeroka
Borynia
Żory

C
STREFA
CENTRUM
centralne dzielnice
miasta

B
Bzie
Pawłowice

R
Ruptawa
Zebrzydowice
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Międzygminny Związek Kominukacyjny w Jastrzębiu-Zdroju
rozkład jazdy: mzkjastrzebie.com/rozklady-jazdy

fot. archiwum Urzędu Miasta

Zmienione trasy i oznaczenia linii, a także wprowadzenie
kolorowych stref przepływu pasażerów. Wszystko po to, by
rozkład jazdy autobusów był bardziej przejrzysty i dostosowany
do potrzeb podróżnych.

NOWY ROZKŁAD JAZDY
W JASTRZĘBIU OD WRZEŚNIA

Międzygminny Związek Komunikacyjny
zakończył pracę związaną ze zmianą rozkładu jazdy w Jastrzębiu-Zdroju, czego od
wielu lat domagali się sami pasażerowie.
Z jednej strony mówili o zbyt dużej liczbie
autobusów na niektórych trasach i „pustych przebiegach”. Z drugiej zaś, zwracali
uwagę na brak wielu ważnych połączeń.
– Zdajemy sobie sprawę, że nie zadowolimy wszystkich mieszkańców korzystających z komunikacji autobusowej i wnioski
zawsze będą się pojawiać. Mimo to zrobiliśmy wszystko co obecnie jest możliwe, by
zoptymalizować rozkład jazdy, wprowadzić
zmiany, które znacząco poprawią system komunikacyjny w Jastrzębiu-Zdroju i najbliższej
okolicy – mówi Roman Foksowicz, przewodniczący Zarządu MZK Jastrzębie.
Uwzględniono wnioski pasażerów
Zmieniając rozkład jazdy zadbano przede
wszystkim o dojazd do szkół i miejsc pracy (głównie jastrzębskich kopalń). Wzięto
również pod uwagę skomunikowanie miasta z dworcami kolejowymi w Zebrzydowicach, Wodzisławiu i Rybniku uwzględniając obecny rozkład jazdy pociągów.
Ponadto uwzględniono napełnienia autobusów tak, aby nie realizować kursów,
z których mieszkańcy nie korzystają. Nowy
rozkład jest także odpowiedzią na wnioski

pasażerów kierowane pod adresem MZK.
Nowe oznaczenia, mniej problemów
Przygotowanie nowego rozkładu jazdy to spore wyzwanie. Prace trwały pół
roku. To modyfikacja około 4 tysięcy kursów tygodniowo. Pojawią się nowe nazwy linii. – Utrzymanie dotychczasowych
oznaczeń przy zmianie rozkładu jazdy powodowałoby z pewnością spore komplikacje. Wielu pasażerów przyzwyczajonych do
swoich tras nie sprawdza rozkładu jazdy,
który jest im najczęściej doskonale znany. W przypadku planowanych zmian to
przyzwyczajenie może okazać się zgubne.
Pojawienie się zupełnie nowych oznaczeń
wymusza niejako konieczność zapoznania
się z nową trasą. Dzięki temu pasażerowie
unikną niepotrzebnych nerwów i straconego
czasu – wyjaśnia Rafał Jabłoński, rzecznik
prasowy MZK Jastrzębie.
Kolor, czyli kierunek jazdy
Aby ułatwić pasażerom korzystanie z komunikacji, MZK wprowadza dodatkowo
kolorystyczne oznaczenia linii. Pojawi się
więc nie tylko jej numer, ale także prostokąt w odpowiednim kolorze. Miasto
podzielono na sześć stref przepływu pasażerów. Strefa „C” oznaczona kolorem
białym to kursy wykonywane głównie

w dzielnicach centralnych miasta. Niebieska Strefa „S” to kursy w kierunku Szerokiej, Boryni i Żor, natomiast żółta Strefa
„B” to autobusy wyjeżdżające z miasta
w kierunku Bzia i Pawłowic. Zielona Strefa
„M” – kierunek Moszczenica i Szotkowice,
a pomarańczowa Strefa „R” to kierunek
Ruptawa i Zebrzydowice. Kolor czerwony będzie przyporządkowany Strefie „W”,
a więc przejazdom w kierunku Wodzisławia i Rybnika.
Taniej do Wodzisławia i Rybnika
We wrześniu zniknie linia ekspresowa E-3
z Jastrzębia przez Wodzisław do Rybnika,
a także linia 131 na tej samej trasie. W ich
miejsce pojawi się linia W10. Zmiana spowoduje znacznie tańsze przejazdy do Wodzisławia i Rybnika. Mimo iż bilet na linii
ekspresowej kosztował prawie dwa razy
więcej (7,60 zł do 4,20 zł), czas przejazdu
różnił się zaledwie o 6 minut (62 minuty
na linii 131 i 56 minut na linii E-3). Zdecydowano o wprowadzeniu jednej linii utrzymując niższą stawkę za przejazd. Tak więc
do Rybnika dojedziemy za 4 zł i 20 gr.
Nowy rozkład jazdy zostanie opublikowany tydzień przed jego wejściem w życie.
tekst: MZK Jastrzębie-Zdrój
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18.00
18.00
18.00
18.00

.

OWN
Jar ul. Turystyczna
Park Zdrojowy obok inhalatorium
plac przed galerią Jastrzębie

Sala Taneczna MOK

16.08.2019

Informacje i zapisy w klubie KAKTUS
tel. 324712353

Cena 40 zł od osoby

7.30 WYCIECZKA DO KRAKOWA

Cena 120 zł dorośli, 80 zł dzieci do 13 lat

25.07.2019 7.00 Wycieczka DOLNI MORAVA
Ścieżka w chmurach

Cena 60 zł od osoby

11.07.2019 7.30 WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

Wakacyjne
wycieczki

warsztaty dla młodzieży i dorosłych

:)

25 sierpnia 2019 godzina 16.00
Jar Połudnoiwy

Trzezwosci

XXIII Sierpniowa Promenada

.

7. 07.2019
14.07.2019
21.07.2019
28.07.2019

w wykonaniu Karola Lucjana

dla dzieci

dla dzieci

w Parku Zdrojowym

Wakacyjny

9 i 30 sierpnia 2019 godzina 15.30

Waokwaecje

KWK Jas - Mos Jar ul. Turystyczna

18.00 Orkiestra Dęta Stowarzyszenia

Park Zdrojowy (obok inhalatorium)

Muzyczno – Kulturalnego Zoówka

18.00 Big Band KWK Borynia OWN
18.00 Orkiestra Dęta Stowarzyszenia

lipca

lipca

lipca

lipca

lipca

w kinie Centrum

Miejski Ośrodek Kultury
Al. Piłsudskiego 27
Jastrzębie-Zdrój

14 i 16 sierpnia PANDA I BANDA
21 i 23 sierpnia MANU. BĄDŹ SOBĄ
28 i 30 sierpnia RALPH DEMOLKA W INTERNECIE

TAJEMNICA MAGICZNEGO WYWARU

PRAZIOMEK
DUMBO
MIA I BIAŁY LEW
CORGI. PSIAK KRÓLOWEJ
WŁADCA PRZYGÓD. STĄD OD OBLIVIO
2 sierpnia WŁADCA PRZYGÓD. STĄD OD OBLIVIO
7 i 9 sierpnia ASTERIKS I OBELIKS

Seanse o godzinie 11.00
Bilety w cenie 10 zł
dostępne online na stronie www.mok.jastrzebie.pl
oraz w kasie Kina Centrum.

5
10 i 12
17 I 19
24 i 26
31

film

18.08.2019

4.08.2019
11.08.2019

Koncerty

Plene

Letnrieowe

Bilety w cenie 10 zł
dostępne online na stronie www.mok.jastrzebie.pl
oraz w kasie Kina Centrum.

4 lipca 2019 godzina 11.00

PSZCZÓŁKA MAJA

Teatr Rodzinny

5 i 19 lipca 2019 godzina 15.30

w Klubie Kaktus

Wakacyjne

Fortepianowe

Letnie
Koncerty

Parking przed Kinem Centrum

zapisy tel. 324731012

warsztaty wakacyjne dla dzieci

Słoneczne
dyskoteki
dyskoteki

Wakacje
2019 !

:)

:)

sekretariat@mok.jastrzebie.pl
tel. 324717924
mok.jastrzebie.pl

NOWOŚĆ

,

NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE

WOKALNE
,
AEROBIK ZAJECIA

dla dzieci i dorosłych, grupy początkujące, zaawansowane i turniejowe

Al. Piłsudskiego 27, Jastrzębie-Zdrój
tel. 324717924, 324731012. fax 324718980
sekretariat@mok.jastrzebie.pl
instruktorzy@mok.jastrzebie.pl
mok.jastrzebie.pl

MIEJSKI OSRODEK KULTURY

- CAILINIS
ZESPOL
, taniec irlandzki

ZŁOTA GES
, zespół teatralny

ul. Opolska paw.722
tel. 324711765
klubmetronom@mok.jastrzebie.pl
mok.jastrzebie.pl

Zapraszamy do korzystania z oferty zwiedzania wystaw z przewodnikiem.
Proponujemy następujące ekspozycje stałe:
HISTORIA WĘGLEM PISANA, MOJE M, CHATA ŚLĄSKA, HENRYK SŁAWIK Z SZEROKIEJ,
MIASTO MIŁOŚCI, PRACY I POKOJU

Lekcje muzealne po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub osobiście w siedzibie placówki.
Galeria Historii Miasta czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.30
Dla grup zorganizowanych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
Wstęp wolny

ul. Witczaka 4, tel. 324711757
ghm@mok.jastrzebie.pl
mok.jastrzebie.pl

,
mIEJSKI oSRODEK KULTURY
GALERIA HISTORII MIASTA

PRÓBY ZESPOŁÓW ,
MIEJSKI OSRODEK KULTURY
MUZYCZNYCH KLUB METRONOM

KLUB 55+
WARSZTATY WOKALNE

ul. Witczaka 6
tel. 324763151, kom. 602591447
domzdrojowy@mok.jastrzebie.pl,
domzdrojowy2@mok.jastrzebie.pl
mok.jastrzebie.pl

Więcej informacji na www.jastrzebie.pl

Al. Piłsudskiego 27, Jastrzębie-Zdrój
tel. 324717924, 324731012. fax 324718980
sekretariat@mok.jastrzebie.pl
instruktorzy@mok.jastrzebie.pl
mok.jastrzebie.pl

KinA Centrum
Al. Piłsudskiego 27, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 324717924, kasa.kina@mok.jastrzebie.pl
Galerii Sztuki Epicentrum i Magazynu 22
Al. Piłsudskiego 27, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel.
, 324731012, instruktorzy@mok.jastrzebie.pl
Swietlicy ASTRA, ul. 1000-lecia 15
tel.
, 324764497, swietlica.astra@mok.jastrzebie.pl
Swietlicy SKARBNIK, ul. Wielkopolska 65
tel.
, 327437705, swietlica.skarbnik@mok.jastrzebie.pl
Swietlicy ISKIERKA, ul. Ruchu Oporu 2
tel.
, 324738432, swietlica.iskierka@mok.jastrzebiei.pl
Swietlicy STRYSZEK, ul. Cieszyńska 101
tel.
, 324708721, swietlica.stryszek@mok.jastrzebie.pl
Swietlicy KANON, ul. Zielona 17
tel.
, 324730253, swietlica.kanon@mok.jastrzebie.pl
Swietlicy NASTOLATEK, ul. Turystyczna 43
tel.
, 324737704, swietlica.nastolatek@mok.jastrzebie.pl
Swietlicy PROMYK, ul. Rostków 7
tel. 502404212, swietlica.promyk@mok.jastrzebie.pl

zapraszamy równiez do :

.

NAUKA GRY GITARZE

PRACOWNIA PLASTYCZNA

,
MIEJSKI OSRODEK KULTURY
DOM ZDROJOWY

NOWOŚĆ

ZAJECIA
WOKALNE ZUMBA
,
MODELARNIA SHOW DANCE

ZAJECIA
TANECZNO-RUCHOWE
,
LADIES LATINO GRY BITEWNE

ul. Katowicka 24,
tel. 324731012
klub.kaktus@mok.jastrzebie.pl,
mok.jastrzebie.pl

,
mIEJSKI oSRODEK KULTURY
Klub Kaktus

TANIEC TOWARZYSKI

STUDIUM RYSUNKU I GRAFIKI

NOWOŚĆ

AEROBIK TAI-Chi
ZDROWY KReGOSŁUP
,

WRZESIEN 2019 - CZERWIEC 2020

W MIEJSKIM OSRODKU
KULTURY
,

,

Zajecia
stałe
,
SALSATION

-

ZABIERZ FLAGĘ NA WAKACJE
fot. archiwum Stowarzyszenia
Turystyka i Rekreacja

Wakacje to znakomita okazja
do tego, by w dowolną podróż
zabrać flagę z logo Jastrzębia-Zdroju i podczas wyjazdu zrobić
sobie z nią zdjęcie.
Pierwsze takie fotografie już
otrzymaliśmy. Z flagą zapozowali członkowie Stowarzyszenia
Turystyka i Rekreacja wypoczywający w Pieninach.

Flagi z logo Jastrzębia-Zdroju
można wypożyczyć w pokoju
116A Urzędu Miasta. Fotografie
prosimy nadsyłać na adres: promocja@um.jastrzebie.pl. Autorów najciekawszych nagrodzimy
zestawami gadżetów.
Identyfikujmy się z naszym miastem i chwalmy się nim.
tekst: Katarzyna Wołczańska

BOHATER Z SZEROKIEJ
NA ZNACZKU
POCZTOWYM
Wizerunek Henryka Sławika – jednego z najbardziej rozpoznawalnych
jastrzębian – znalazł się na znaczku
pocztowym. Prezentacja okolicznościowej koperty odbyła się w piątek,
26 lipca, w Urzędzie Pocztowym nr 1
w Katowicach.

Henryk Sławik urodził się 16 lipca
1894 roku w Szerokiej, jako dziewiąte
dziecko chłopskiej rodziny. Podczas
wojny wsławił się wieloletnią, wzorową opieką nad tysiącami polskich
uchodźców na Węgrzech, pomocą
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w przerzucaniu naszych żołnierzy
z tego kraju do tworzonej we Francji
armii gen. Władysława Sikorskiego
oraz skutecznym ratowaniem Żydów z Polski. W 1944 roku został za
to powieszony w niemieckim obozie
zagłady Mauthausen-Gusen. Henryk
Sławik uznawany jest za bohatera
Trzech Narodów – polskiego, węgierskiego i żydowskiego, jednego z największych „Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata”. Pośmiertnie został
uhonorowany Orderem Orła Białego.

Przypomnijmy, że w 2014 roku w Jastrzębiu-Zdroju przy kościele pod
wezwaniem. Wszystkich Świętych
odsłonięto tablicę upamiętniającą
postać bohatera z Szerokiej. Natomiast w Warszawie i Budapeszcie
znajdują się pomniki-ławeczki Henryka Sławika i Józsefa Antalla.
Znaczek o nominale 4 zł wydrukowano w nakładzie 1 000 000 szt. Autorem projektu jest Łukasz Kobiela.
tekst: Katarzyna Wołczańska,
Barbara Englender

DWA TYSIĄCE
OSÓB ODWIEDZIŁO
GALERIĘ
DZWONKÓW!
Już od początku maja można oglądać jedną z największych prezentowanych kolekcji dzwonków na świecie! W naszym mieście
jest prowadzona niezwykła galeria. Byliście tam? Do tej pory
odwiedziło ją około dwa tysiące osób. Oprócz gwarnych wycieczek szkolnych dzwonki podziwiają seniorzy, małżeństwa
z dziećmi oraz przedszkolaki. Wystawę w największej liczbie
odwiedzają mieszkańcy naszego miasta, a także okoliczni przejezdni z Wodzisławia Śląskiego, Pszczyny oraz Żor. Krzysztof
Zagaja - właściciel to człowiek pełen pasji. Codziennie dzieli się
z odwiedzającymi historią, która została częścią jego życia.
Mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju stworzył niezwykłą galerię,
która mieści dzwonki z różnych epok. Stowarzyszenie „Galeria
Dzwonków” w Jastrzębiu-Zdroju to nowa placówka. Znajduje się
w starym Zdroju przy ul. 1 Maja 61 – w zabytkowym budynku
sanatoryjnym, a dawnej filii AGH. W podziemiach budynku można odkryć coś wyjątkowego, prezentowana jest tam największa
kolekcja dzwonków na świecie – z przełomu wieków. Kolekcjoner – Krzysztof Zagaja oprowadza zwiedzających po galerii,
w której w trzech pomieszczeniach znajduje się ponad 8 tysięcy
eksponatów z całego świata.
- Kolekcja dzwonków, które zbieram od dwunastu lat z czasem się
rozrosła. Na ten moment posiadam ich około 8 tysięcy. Wszystko
zaczęło się w 2007 roku, kiedy to podróżowałem po Podkarpaciu. Tata w jednym z pamiątkowych sklepików kupił mi pierwszy
dzwonek. Była to prosta pamiątka z Dynowa. Niby drobnostka,
ale tak naprawdę to ona zapoczątkowała całą tę historię – mówi
Krzysztof Zagaja.
Galeria zajmuje trzy pomieszczenia, wypełnione małymi, urokliwymi przedmiotami. W pierwszej sali można zobaczyć oraz
posłuchać dźwięku dzwonków pasterskich z całego łańcucha
Alp oraz Karpat. Znajdują się tam również dzwonki marynistyczne oraz kościelne. Najciekawszymi eksponatami w tym
pomieszczeniu jest dzwonek z wojen osmańskich z XII wieku,
janczar przywieszany do uzdy końskiej, marynistyczny dzwonek
z duńskiej floty królewskiej oraz dzwonki sygnaturki i dzwonki
misyjne z całego świata. Pomieszczenie drugie to świat dzwonków zabytkowych, antycznych z przełomu wieków. Dzwonki
secesyjne, figuralne oraz największych na świecie firm porcelanowych jak np. Fabergé. W ostatnim pomieszczeniu możemy
podziwiać dzwonki z gliny, fajansu, kryształu, szkła, plateru,
srebra oraz wykonany z lawy wulkanicznej dzwonek z Etny,
dębu korkowego, Korsyki czy egipski z alabastru.
W sierpniu galerię można odwiedzać od środy do niedzieli w godzinach od 12:00 do 18:00. Wstęp jest nieodpłatny. Zachęcamy
do oglądania wystawy i sprawdzenia, czy rzeczywiście każdy
z nich brzmi inaczej!
tekst: Wiktoria Knesz

RUBRYKA POETYCKA

Po raz kolejny proponujemy lekturę rubryki poetyckiej.
Dzięki niej na naszych łamach swoją twórczość mogą
zaprezentować mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju, obdarzeni pasją i talentem. W bieżącym numerze zamieszczamy wiersz Elżbiety Zaremby, członkini Jastrzębskiej
Grupy Poetycka Poetów 11.

Elżbieta Zaremba

Krajobraz

Jestem w Istebnej,
zachwycam się pięknem
górskiej przyrody.
Świerki i jodły
pną się ku słońcu,
prą do swobody
wyżej i wyżej.
W dole półmrok,
snują się cienie,
jakby baśniowe,
dziwaczne skrzaty.
W górze świergot,
nawoływanie,
tam królują ptaki.
Chłonę ten obraz
zauroczona
i zapisuję w pamięci
sinawe szczyty gór,
zieloność łąki,
granie świerszczy.
Elżbieta Zaremba urodzona w Pionkach, ukończyła Państwowe Liceum Pedagogiczne w Raciborzu i studia na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Potem, aż do emerytury, pracowała jako nauczycielka na Śląsku. Pisaniem wierszy i opowiadań
zajmowała się od wczesnej młodości. Należała do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Jastrzębiu-Zdroju. Jest
współautorką kilku wydanych almanachów poetyckich oraz
dwóch samodzielnych tomików z wierszami. Twórczość swoją prezentuje na spotkaniach organizowanych w bibliotekach,
szkołach, domach kultury czy na Uniwersytecie III Wieku.

fot. archiwum prywatne
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MIESZKANKA NASZEGO MIASTA ŚWIĘTUJE 100 LAT!
Cecylia Wita dołączyła do zacnego grona
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, którzy ukończyli 100 lat życia.
Jak sama jubilatka wspomina, mieszka tutaj od
zawsze. W czasach młodości lubiła szydełkować, to sprawiało jej radość. Za mąż wyszła
w wieku 20 lat. Wspólnie z mężem prowadzili
15-hektarowe gospodarstwo.
– Nie miałam czasu, żeby chodzić do koleżanek na
ploteczki, liczyła się rodzina i praca – mówi jubilatka.
Cecylia Wita doczekała się 3 dzieci, 6 wnuków,
10 prawnuków i 6 praprawnuków. W domu,
w którym mieszka jubilatka, panuje ciepła,

przyjazna atmosfera. Każdy z domowników
może liczyć na pomocną dłoń drugiego. Jubilatka chętnie spędza czas z prawnukami, opowiadając im swoje historie z młodości.
Przepis na długie życie? Przede wszystkim
ciężka praca i dobre relacje z rodziną. Dodatkowo, wspaniałe poczucie humoru oraz uśmiech,
którym dzieli się z innymi!
Prezydent Jastrzębia Zdroju, Anna Hetman,
wręczyła mieszkance kosz wypełniony kwiatami oraz życzyła dużo zdrowia. My także dołączamy do życzeń!
tekst: Wiktoria Knesz

fot. Wiktoria Knesz

DŁUGIE LATA W SZCZĘŚLIWYM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIM

Sakramentalne tak powiedzieli sobie 70 lat
temu. Małżeństwo Augustyna i Bolesław
Pająk z Jastrzębia-Zdroju w czerwcu obchodzili kamienne gody.

Choć na początku nic tego nie zapowiadało,
ich miłość wraz z biegiem czasu rozkwitła.

– Na początku nie myślałam, że nasza znajomość tak poważnie się rozwinie. Poznaliśmy
się na weselu brata, wokół mnie w tamtym
czasie pojawiało się wielu kawalerów starających się o moją uwagę. Z czasem zdałam sobie sprawę, że Bolesław to ten jedyny na całe
życie – wspomina Augustyna Pająk.

Ślub wzięli w 1949 roku. I podobnie jak wielu mieszkańców, tuż po wojnie, prowadzili
oszczędne życie. Na każdy bochenek chleba ciężko pracowali. Zarządzali gospodarstwem, sprzedawali produkty rolne. Dodatkowo odkładali na budowę domu. Mimo że
często brakowało pieniędzy byli szczęśliwi.
Wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na wzajemne wsparcie czy pomocną dłoń rodziny.
fot. Wiktoria Knesz

Trud codziennego życia nie zgasił ich optymizmu i towarzyskiego usposobienia. – Kie-

dyś ludzie częściej się spotykali. Chodziliśmy
na zabawy, gdzie można było kogoś poznać.
Dzisiaj tego brakuje – wspomina jubilatka.

Recepta na tak długi i udany związek?
Odpowiedź jest prosta: skromne życie,
zaufanie, oraz wspólna praca nad relacją. – Małżeństwo wymaga wiele poświęceń
i kompromisów, ale owoce miłości są ogromne
– dodaje z uśmiechem.
Państwo Pająk mają czworo dzieci, są także dumnymi dziadkami i pradziadkami.
Para z Jastrzębia-Zdroju daje nieoceniony
przykład jak iść drogą miłości małżeńskiej
świętując tak wspaniały jubileusz.
Z okazji kamiennych godów prezydent
Anna Hetman złożyła dostojnym jubilatom
życzenia. I my dołączamy do gratulacji!
tekst: Wiktoria Knesz

JASTRZĘBSKIE ZWIERZAKI CZEKAJĄ
Małe i duże. Długo- i krótkowłose. Odebrane ze złych warunków, porzucone,
a także oddane przez swych dotychczasowych właścicieli. Choć historia każdego
zwierzęcia jest inna, bezdomne psy i koty
łączy jedno: jeśli nie znajdą nowych opiekunów, całe swoje życie mogą spędzić
w schroniskowych boksach.
W jastrzębskim schronisku dla bezdomnych zwierząt przebywa obecnie około 60
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psów i mniej niż 10 kotów. Wakacje to czas
szczególnie trudny dla osób opiekujących
się takimi zwierzętami – dane ogólnopolskie mówią o nawet 30-procentowym
wzroście liczby podopiecznych, trafiających do schronisk.
Na szczęście, statystyki prowadzone
w naszym mieście, tego nie potwierdzają:
– W Jastrzębiu-Zdroju w okresie wakacyjnym
czy świątecznym nie obserwujemy znaczne-

go zwiększania się liczby bezdomnych psów
i kotów. Kiedyś dostrzegaliśmy taką tendencję w czasie imprez masowych, kiedy używane były fajerwerki. Teraz są to sporadyczne
przypadki. Wygląda na to, że jastrzębianie
pilnują swoich psów i opiekę nad nimi traktują w sposób odpowiedzialny – mówi Iwona
Jaszke z jastrzębskiego schroniska.
Podczas rozmowy z pracownikami schroniska, słowo „odpowiedzialność” odmie-

LEKCJA HISTORII Z MIESZKANKĄ JASTRZĘBIA-ZDROJU
Jedną z wielu zasłużonych mieszkańców
naszego miasta jest Cecylia Mazur. Kombatantka – kobieta, która brała udział
w wojnie oraz żywo angażowała się w organizację konspiracyjną. Cecylia Mazur to
ciepła osoba oraz nieoceniona skarbnica
wiedzy i doświadczeń, której pamięć nie
zawodzi chyba nigdy. Kombatantka przynależała do Ludowego Związku Kobiet
– organizacji powstałej w czasie II wojny światowej. Dzieli się opowieściami na
temat wojny z pokoleniami, które o tych
trudnych czasach mogą jedynie poczytać
w podręcznikach historycznych.

– Za czasów mojej młodości nie było takich
możliwości jakie młodzież ma teraz. Jeśli
człowiek czegoś chciał, najczęściej musiał
stworzyć to własnymi rękami. Wtedy największą wartością była praca. Dwa lata
uczyłam się szyć, przychodziło mi to z taką
łatwością, że miałam uczennice, którym
pokazywałam, jak opanować tę sztukę. Na
szczęście na krawiectwie można było zarobić. Kiedy miałam 17 lat korzystałam z życia,
byłam bardzo towarzyską osobą. Brałam
udział w wielu zabawach. Do czasu aż wybuchła wojna. Na początku Niemcy robili łapanki, baliśmy się chodzić nawet do kościoła,
bo złapanym i wywiezionym do przymuso-

wej pracy można było zostać dosłownie
wszędzie. W tamtym okresie nie wyprawiano żadnych przyjęć. Ludzie dbali o to, żeby
dożyć jutra. W większym strachu trwaliśmy
jednak, kiedy wstąpiliśmy do konspiracji.
Każdy kto był jej członkiem posiadał swój
pseudonim, ponieważ nie mogliśmy posługiwać się swoimi imionami. Kryptonim był tak
tajny, że nie znali go nawet rodzice, moim został „Nadzieja” – wspomina kombatantka.
Poza życzliwą osobowością, którą niewątpliwie posiada kobieta, wyróżnia ją także
zamiłowanie do pisania. Powstała kronika,
która zawiera wiersze oraz piosenki jej autorstwa, a także życiorys. Pamięć kombatantki jest tak doskonała, że wciąż potrafi
zacytować niejeden utwór, który podnosił
na duchu całą konspiracyjną organizację
w czasie wojny.
– Partyzanci robili zasadzki na Niemców,
nieraz postrzelili naszego chłopaka. Nie było
mowy o przeniesieniu rannego do szpitala. We
wsi był dom, a w nim przygotowana kryjówka.
Tam sprawowaliśmy całodobowe dyżury nad
okaleczonymi. Brakowało środków medycznych. Do wykorzystania miałam jedną parę rękawiczek, jedną igłę i strzykawkę. Było ciężko,
ale radziliśmy sobie – mówi kombatantka.
Cecylia Mazur jest częstą bywalczynią okolicznych szkół i przedszkoli, swoją wiedzą
dzieli się z najmłodszymi. To właśnie spotkania z nią służą młodzieży jako niezapomniane lekcje historii. O wiele ciekawsze,
bo urozmaicone wierszykami jej autorstwa!

fot. Wiktoria Knesz

niane jest przez wszystkie przypadki. Choć
bowiem zwierzęta czekające na adopcje są
urocze, takiej decyzji nie można podejmować pod wpływem chwili. To zobowiązanie
na wiele lat. Podkreśla to również Iwona
Jaszke: – Przed adopcją zawsze trzeba zastanowić się, czy ma się czas dla zwierzęcia.
To jest najważniejsze. Pies czy kot ze schroniska jest pewną niewiadomą. Trudno jest
nam przewidzieć, jak dane zwierzę będzie
zachowywać się w warunkach domowych.
Najczęściej nie wiemy, jak pies reaguje
na dzieci, koty lub inne zwierzęta. Bardzo
rzadko zdarzają się nam jednak sytuacje, by

pies czy kot nie zaaklimatyzował się w nowym środowisku i wrócił do schroniska.
Przy podejmowaniu decyzji o adopcji kluczową rolę powinien spełniać nie wygląd
zwierzaka, lecz informacje podane przez
pracowników schroniska:
– Przed adopcją zawsze rozmawiamy z nowym właścicielem. Staramy się doradzić
i pomóc wybrać pupila, który będzie najlepiej
pasował do osobowości, aktywności i potrzeb nowego właściciela. Chcemy również
jak najwięcej dowiedzieć się o warunkach,
w jakich zwierzę będzie przebywać (unikamy

tekst: Wiktoria Knesz

wydawania psów na łańcuch), i dopasować
do nich pupila. Jeśli wiemy o chorobach, na
które cierpi zwierzę, zawsze o nich informujemy. Odpowiadamy również na wszystkie pytania, zadawane przez przyszłych właścicieli.
– mówi Iwona Jaszke.
W jastrzębskim schronisku zwierzęta do
adopcji wydawane są bezpłatnie lub za
symboliczną opłatą - w zależności od ich
wieku, stanu zdrowia oraz okresu, jaki
spędzają, czekając na nowych opiekunów.
Zwierzęta do nowych domów trafiają zaszczepione i po zabiegu kastracji.
tekst i fotografie: Barbara Englender
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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:

6–16 września – wczasy w Brennej. Cena 950 zł.
11 września – wycieczka do Czech, Opawa i okol.
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.
fot. Izabela Grela

STOWARZYSZENIE
AKTYWNY SENIOR

Stowarzyszenie zaprasza
wszystkich mieszkańców do udziału
w wycieczkach. Odbędą się one
w następujących terminach:
14 września
Wrocław, zoo, fontanny, Panorama Racławicka.
Cena 120 zł.
21 września
Pszczyna, Goczałkowice, Wilamowice, Żywiec.
Cena 120 zł.

4 października - Teatr Ziemi Rybnickiej, koncert zespołu
Natrebi – Narodowej Perły Gruzji, godz. 19.00.
Cena 130 zł.
6-8 października
Licheń i inne sanktuaria.
Uroczystości Matki Bożej Różańcowej.
Cena 170 zł.
20 listopada - Teatr Ziemi Rybnickiej, koncert 10 Tenorów, godz. 19.00. Cena 130 zł.
5 grudnia - Teatr Ziemi Rybnickiej, Narodowy Balet
Kijowski – Dziadek do Orzechów, godz. 19.00.
Cena 130 zł.
20 – 28 grudnia
Święta w Zakopanem. Cena około 990 zł.
2020 r. - wczasy w Jarosławcu z zabiegami
(11 – 24 kwietnia, 6 – 19 czerwca, 18 – 31 lipca,
29 sierpnia – 11 września).

WYCIECZKI I WCZASY
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w następujących
przedsięwzięciach:
11 - 12 sierpnia - Kotlina Kłodzka.
20 września – Jaworzynka, grzybobranie.
28 września – Harjan.
Biuro przy ul Turystycznej 4 czynne jest w poniedziałki
i czwartki w godz. od 9.00 do 11.00, tel. 32 471 2234.

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.
I. Zajęcia z rękodzieła:
- poniedziałek i piątek, godz. 15.00 - 18.00
II.Gimnastyka:
- poniedziałek i środa, godz. 15.30

Informacja pod nr tel.: 32 471 2071, 535 997 170 (kontakt po
godz. 18.00) lub w siedzibie Stowarzyszenia ul. Wrzosowa 12A,
w czwartki w godz. od 17.00 do 18.00, tel. 32 471 9555.

III. „Chi Kung”
(prozdrowotne ćwiczenia profilaktyczne):
- piątek, godz. 13.30 - 14.15
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IV. Muzyczne piątki:
- piątek, godz. 14.30 - 16.30
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WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ GRUNTÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ MIASTA
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, PRZEZNACZONYCH POD WYNAJEM.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 25 lipca 2019r.

Na podstawie art. 30 oraz art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu-Zdroju, sporządzanego
na podstawie uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr VI.41.2019 z dnia 25
kwietnia 2019 r.
Zmiana planu będzie ograniczona wyłącznie do zapisów dotyczących

dopuszczalnej wysokości zabudowy w granicach terenu oznaczonego
symbolem 4U, co stanowi niewielką modyfikację obowiązującego planu miejscowego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83
w Jastrzębiu Zdroju, przyjętego uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Nr XII/128/2007, z dnia 28 czerwca 2007 r.
Organy wymienione w art. 57 i 58 wyżej wymienionej ustawy, właściwe do
opiniowania i uzgadniania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, wyraziły zgodę na odstąpienie od jej przeprowadzania - odpowiednio:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach - w Uzgodnieniu
o znaku WOOŚ.410.280.2019.PB z dnia 17 lipca 2019 r.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim Opinii Sanitarnej o znaku NS/NZ-522-80-3282/19 z dnia 16 lipca 2019 r.

GKS TYCHY PRZED ROZPOCZĘCIEM
SEZONU 2019/2020

fot. Wiktoria Knesz

W niedzielę 21 lipca na lodowisku Jastor,
zawodnicy GKS Tychy po przerwie rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu.
Mimo że były to pierwsze zajęcia, trener
nie dawał drużynie żadnej taryfy ulgowej.
Hokeiści w Jastrzębiu spędzili kilka godzin,
trenując zarówno na siłowni i lodzie. To nie

koniec przygotowań na jastrzębskiej tafli.
Z powodu trwającego remontu lodowiska
w Tychach, treningi zgrupowania w naszym mieście potrwają prawdopodobnie
do 15 sierpnia.
tekst: Wiktoria Knesz

KONKURS PISEMNYCH OFERT
NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza do udziału w konkursie
pisemnych ofert na dzierżawę pomieszczeń sali fitness składających
się z sali głównej, WC oraz przedsionka o łącznej powierzchni 178 m²
bez wyposażenia na terenie budynku głównego Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Harcerskiej 14B w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2022 r.
Termin i miejsce składania ofert:

fot. MOSiR Jastrzębie-Zdrój

Oferty należy składać na adres siedziby Zamawiającego, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Harcerska 14bB, 44-335
Jastrzębie-Zdrój nie później niż do dnia 20.08.2019 r. do godz.14.00.
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Ewa Frajhofer, mieszkanka naszego miasta na rowerze jeździ od
dziecka. Najodleglejsze dystanse zaczęła pokonywać sześć lat
temu. W czerwcu na dwóch kółkach w 9 dni dojechała z Lizbony
aż na „koniec świata”.

TO BYŁA FANTASTYCZNA
PRZYGODA

Cel, jaki postawiła sobie jastrzębianka, był
bardzo ambitny. – Poprzeczkę zawiesiłam
sobie wysoko. Od momentu planowania wyprawy, wiedziałam że to nie będzie przysłowiowa bułka z masłem. Choć i tak stopień
trudności mnie zaskoczył – opowiada Ewa
Frajhofer, na co dzień pracująca w jednym
z jastrzębskich banków!
11 czerwca wsiadła na rower wraz z grupą
zupełnie sobie nieznanych osób. Ich celem
było Camino de Santiago. Dróg prowadzi tam wiele. Krótszych i dłuższych. Ławiejszych i tych bardziej wymagających.
Jednak rowerzyści wybrali tę prowadzącą
z miejsca położonego najdalej na zachód
Europy, czyli z Lizbony. Podczas rowero-
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wej wyprawy zwiedzili Portugalię i hiszpańską Galicję. Nocowali w schroniskach,
remizach strażackich i hostelach. Trasę
z Lizbony, przez Porto do Santiago de
Compostella, pokonywali 9 dni. Ostatniego
dnia wyprawy dotarli na tzw. „koniec świata” czyli do hiszpańskiej Finisterry.
Na odcinku 730 km przewyższenia sięgnęły ponad 10 tysięcy metrów. – Trasa
była bardzo wymagająca, ale wysiłek jaki
włożyliśmy w przebycie drogi oraz to, co
przeżyliśmy podczas podróży, zostanie we
wspomnieniach na zawsze. Miejsca, które mijaliśmy na rowerach, tworzyły swój
wyjątkowy, specyficzny klimat. Najbardziej
w pamięć zapadły mi przepiękne krajobrazy

i pielgrzymki ludzi, które mijaliśmy na rowerach – mówi jastrzębianka.
Łatwo nie było. Pierwszy dzień był najtrudniejszy, ponieważ wiał silny wiatr. Paradoksalnie słońce nie było ich sprzymierzeńcem. Do tego niejednokrotnie trzeba
było podprowadzić rower na wysokie
wzniesienie. – Na samym początku nie znałam się z grupą, nikt nie wiedział, czego może
się spodziewać. Z czasem okazało się, że te
wszystkie trudności mocno nas integrowały.
Połączyła nas pasja – miłość do roweru –
mówi Ewa Frajhofer. I dodaje, że to była
fantastyczna przygoda i jedno z najlepszych dokonań w jej życiu!
tekst: Wiktoria Knesz, fot. Ewa Frajhofer

LAURA GRZYB W TYMEX
BOXING PROMOTION
24-letnia zawodniczka boksu z Jastrzębia-Zdroju, Laura Grzyb,
zmieniła klub. W lipcu 2019 roku opuściła Global Boxing Tarnów, przechodząc do Tymex Boxing Promotion. Występować
więc będzie w tych samych barwach, co mistrzyni świata federacji WBO wagi super piórkowej, Ewa Brodnicka. Laura Grzyb do
swoich dotychczasowych osiągnięć może zaliczyć między innymi tytuł wicemistrzyni Europy kadetek i dwukrotne mistrzostwo Polski seniorek.
tekst: Barbara Englender

fot. archiwum prywatne Laury Grzyb

JUBILEUSZ GRANICY RUPTAWA
Z ZESPOŁEM REDLIN
W sobotę 7 września ruptawski klub
świętował będzie swoje 70-te urodziny.
Z tej okazji na boisku w Ruptawie w godzinach dopołudniowych rozpocznie
się turniej piłkarski dzieci i młodzieży.
Oficjalne uroczystości zaplanowano na
godz. 16.00. W pierwszej części imprezy wystąpi zespół wokalny ADAGIO oraz
uzdolnione artystycznie dzieci. W programie przewidziano oczywiście wyróżnienie zasłużonych dla klubu działaczy
i piłkarzy. Około godz. 18.30 na scenie
zamelduje się z kolei zespół REDLIN. Na
zakończenie organizatorzy przygotowali zabawę taneczną z didżejem.
tekst: Rafał Jabłoński
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