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Nadszedł czas rozliczania podatku.
Podobnie jak w ubiegłych latach mamy
możliwość przekazania 1% na rzecz
wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego miasta. Na tej operacji
podatnik nie zyskuje nic, ale zyskują
organizacje, które wykonują niezwykle
ważną pracę. Przekazanie 1% podatku
to szansa wsparcia organizacji w swoim
najbliższym otoczeniu oraz ich cennych
przedsięwzięć z różnych dziedzin życia.
To również forma pomocy dla osób będących w potrzebie. Sami zdecydujmy, kto
otrzyma nasze pieniądze.

Drodzy mieszkańcy,
Oddajemy w Państwa ręce pierwszy
w tym roku numer gazety Jastrząb. Krótka przerwa w wydawaniu miesięcznika
spowodowana była koniecznością przeprowadzenia przetargu na druk, ale ten
już za nami i ponownie zapraszam do zapoznania się z artykułami poświęconymi
najważniejszym sprawom dotyczącym
naszego miasta.

Miło mi poinformować, że Leszek
Laszkiewicz został honorowym obywatelem Jastrzębia-Zdroju. Wnioskując
o nadanie naszemu znakomitemu sportowcowi tego tytułu, nie miałam wątpliwości, że jest on jednym z najskuteczniejszych ambasadorów miasta. Jego
kariera była jak piękny sen, a jej początek i koniec miały miejsce właśnie w Jastrzębiu-Zdroju. Dziękujemy za bezmiar
sportowych emocji.
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Pan Czesław pomaga przetrwać zimę bocianowi
Tekst i fotografia: Aleksander Kaszak
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Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek - środa 7.30 - 15.30
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piątek 7.30 - 14.00
Sala Obsługi Interesanta:
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czwartek 7.30 - 17.00
piątek 7.30 - 14.00
Straż Miejska
tel. alarmowy: 986
zgłaszanie interwencji: tel. 32 47 85 290
e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl
Miejski Rzecznik Konsumentów
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
bud. B, IV piętro, pokój 406
tel. 32 47 85 351
e-mail: prk@um.jastrzebie.pl
Jastrzębie-Zdrój w portalach społecznościowych:
facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/
youtube.com/MiastoJastrzebie
twitter.com/JastrzebieZdr
instagram.com/mojejastrzebie/

Bocian, który ma założone gniazdo na
słupie w sołectwie Ruptawa, już od kilku
lat spędza w tej okolicy również zimę.
Ten sympatyczny ptak na tyle przyzwyczaił się do warunków panujących
zimą, że za nic ma zwyczaje typowe dla
tego gatunku ptaków. Bociek własnymi
siłami stara się zdobywać pożywienie,
jednak nie ulega wątpliwości, że niekorzystną aurę w dużej mierze pomaga
mu przetrwać pan Czesław, mieszkaniec
Ruptawy. Mężczyzna każdej zimy obserwuje zachowanie ptaka i m.in. regularnie dokarmia.
Jego działania w miarę potrzeb wspierają też strażnicy miejscy. - W tym miejscu
dziękujemy właścicielowi ubojni drobiu
Jas-Drop w Krzyżowicach, który zaopatrzył na najbliższy czas pana Czesława
w zapas żywności dla bociana – mówią
strażnicy.
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Miasto współpracuje z JZR, uczniowie zyskują
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Łukasz Parylak

Najlepsi uczniowie Zespołu
Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 6
i Zespołu Szkół Zawodowych
kształcący się w zawodach: technik mechanik, operator obrabiarek skrawających i ślusarz będą
mogli liczyć na pracę w Jastrzębskich Zakładach Remontowych
Sp. z o.o.
Młodzi ludzie zastanawiający się nad
swoją karierą zawodową powinni rozważyć naukę w takich klasach, bo ich ukończenie to nie tylko atrakcyjne zarobki, ale
też bogaty pakiet socjalny i możliwość
rozwijania swoich umiejętności.
Porozumienie dotyczące zasad współpracy mającej na celu umożliwienie uczniom
poznanie branży produkcyjno-remontowej w sektorze górnictwa oraz świadomego podjęcia decyzji, co do przyszłych
wyborów zawodowych zostało zawarte
30 stycznia. Podpisali je: Henryka Iwaniszczuk, pełnomocnik zarządu JZR,
Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju, Arkadiusz Żmij, wicedyrektor
ZS nr 6, Beata Makoś, wicedyrektor ZS
nr 5 i Barbara Tetla-Gruszczyk, dyrektor
ZSZ. Porozumienie obejmuje uczniów
kształcących się w klasach w zawodach:

technik mechanik, operator obrabiarek
skrawających i ślusarz.
- W pracy cenimy zarówno wieloletnie
doświadczenie, jak i młodzieńczy zapał.

Nauka w zawodach: technik mechanik,
operator obrabiarek skrawających
i ślusarz może być przepustką do
dobrze płatnej pracy

Dbamy, aby miejsce, w którym pracujemy
wypełniała dobra atmosfera i wzajemny
szacunek. Stabilność i pewność zatrudnienia pozwalają naszym pracownikom

zachować równowagę pomiędzy życiem
rodzinnym a zawodowym – podkreśla
Henryka Iwaniszczuk.
W ramach współpracy Jastrzębskie Zakłady Remontowe udostępnią teren produkcyjny, tak aby młodzi ludzie realnie
mogli poznać potencjalne miejsce pracy,
zdobyć wiedzę oraz praktyczne doświadczenie niezbędne do dalszego kreowania
kariery zawodowej. Na pracę mogą liczyć
najlepsi w nauce i zachowaniu absolwenci, którzy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

PRACA W JASTRZĘBSKICH ZAKŁADACH REMONTOWYCH TO M.IN.
• STAŁY ZAROBEK MIESIĘCZNY,

• NAGRODA COROCZNA,

• DODATKI ŚWIĄTECZNE,

• PEWNE GODZINY PRACY,

• NAGRODA KWARTALNA ZA FREKWENCJĘ,
WCZASY POD GRUSZĄ,

• USŁUGI MEDYCZNE,

• UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE,
POMOC FINANSOWA W PRZYPADKU ZDARZEŃ LOSOWYCH,

• DOFINANSOWANIE WYPOCZYNKU DZIECI
I MŁODZIEŻY,

• BILETY WSTĘPU NA WYDARZENIA SPORTOWE W REGIONIE.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: WWW.JZR.PL/O-NAS/PRACA/

www.jastrzebie.pl
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Budżet miasta na 2019 rok
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Rada Miasta uchwaliła budżet na 2019
rok. Za jego przyjęciem głosowało 14
radnych, 2 było przeciw, a 7 wstrzymało
się od głosu. Sesja, podczas której głosowano uchwałę budżetową, odbyła się 18
grudnia 2018 roku. Przyszłoroczne wy-

42 774 019 zł
Inwestycje

datki zaplanowano w wysokości 525 848
188 zł, z czego wydatki bieżące to 429 317
836 zł, a majątkowe 96 530 352 zł. Dochody mają wynieść 468 229 776 zł. Z analizy
planowanych źródeł dochodów największą część budżetu stanowią udziały w PIT

dochody
budżetowe

infrastruktura drogowa, modernizacja

fotowoltaicznych, podłączenie budynku do miejskiej
sieci centralnego ogrzewania

186 035 609 zł
Wydatki na oświatę
i edukację

11 948 999 zł
Bezpieczeństwo
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468 229 776 zł

kotłów c.o., kolektorów słonecznych, ogniw

wydatki

525 848 188 zł

m.in. dotacje na zakup i montaż energooszczędnych

8 913 581,87 zł
Remonty dróg,
chodników i obiektów

infrastruktury oświatowej

37 384 496,27 zł
Ekologia

i CIT 123 mln zł, następnie dotacje i środki zewnętrzne 116 mln zł, subwencja 108
mln zł, podatki lokalne 57 mln zł. Deficyt
wyniesie 57 618 412 zł i zostanie pokryty
nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 51
077 276 zł oraz wolnymi środkami.

miejskich

30 024 483 zł

Zapewnienie czystości,
porządku i utrzymania
zimowego

16 431 868 zł
Sport

24 389 618 zł
Kultura
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Zmiany na stanowisku zastępcy prezydenta
Tekst: Izabela Grela

12 lutego nastąpiły zmiany na stanowisku
II zastępcy prezydenta miasta Jastrzębie-Zdrój. Obowiązki Roberta Chojeckiego
przejął Robert Cichowicz.
Nowy zastępca prezydenta kieruje pracami wydziałów gospodarki komunalnej, spraw obywatelskich i komunikacji,
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 Cichowicz ukończył studia
o specjalności finanse i inwestycje oraz
w zakresie międzynarodowych stosunków ekonomicznych i problemów globalnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończył też studia podyplomowe o specjalizacji menedżer ds. klientów
kluczowych. Jest też specjalistą ds. Rad
Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz
certyfikowanym doradcą finansowym.
Karierę zawodową rozpoczął w Przedsię-

biorstwie Budowy Szybów jako elektryk,
a od 1993 roku pracował w bankowości,
w tym korporacyjnej i inwestycyjnej.
Ostatnim miejscem pracy był bank PKO
BP S.A. Robert Cichowicz jest jastrzębianinem. Wraz z żoną wychowują dwójkę
dzieci. Od lat społecznie angażował się
w prace zarządu osiedla.
Zamiana na stanowisku zastępcy prezydenta to efekt zawiązanej współpracy
w Radzie Miasta pomiędzy Koalicją Samorządową prezydent Anny Hetman
i klubem Wspólnoty Samorządowej.
W ślad za zmianą zastępcy prezydenta,
w życie wszedł nowy regulamin organizacyjny urzędu miasta. - Korekta struktury
organizacyjnej podyktowana jest koniecznością wprowadzenia zmian, w efekcie
których magistrat będzie jeszcze bardziej
przyjazny i otwarty dla mieszkańców
i inwestorów. Teraz główny nacisk kładziemy na rozwój gospodarczy miasta i dialog
z mieszkańcami, stąd decyzja o powołaniu dwóch wydziałów – mówi prezydent
Anna Hetman.
Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora będzie analizował potrzeby inwestorów, współpracował z przedsiębior-

Robert Cichowicz

cami, opracowywał i realizował strategię
rozwoju gospodarczego. Pracownicy wydziału odpowiedzialni będą również za
koordynowanie dwóch priorytetowych
zadań miasta na najbliższe lata, tj. przywrócenia kolei do Jastrzębia i utworzenia
Centrum Innowacji, Nauki i Biznesu.
Zaś Wydział Dialogu Społecznego odpowiedzialny będzie za budowanie relacji
z mieszkańcami i realizację programu aktywizacji społecznej. Pracownicy wydziału odpowiedzialni będą za rozszerzenie
współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także za tworzenie i realizację
budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego. Oba wydziały powstały w ramach
przesunięć i zmian zakresów obowiązków urzędników.

Młodzieżowa Rada Miasta z nowym prezydium
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: MRM

Młodzieżowa Rada Miasta prężnie działa
w naszym mieście. Młodzi radni podejmują liczne ciekawe inicjatywy. 4 lutego
miała miejsce pierwsza w tym roku sesja
Młodzieżowej Rady Miasta. Młodzi radni zdecydowali o nowym prezydium.
W jego składzie znaleźli się:
przewodnicząca Agata Piotrkowska,
wiceprzewodniczący Krzysztof Reschke,
wiceprzewodnicząca Kamila Piżgała, sekretarz Natalia Ulbrych, skarbnik Michał
Zachariasz.
Dodatkowo przedstawiono sprawozdanie z dotychczasowych działań. W sesji
uczestniczyła również prezydent Anna
Hetman oraz przewodniczący Rady Miasta Piotr Szereda.
www.jastrzebie.pl

5

INWESTYCJE

Pogotowie ratunkowe w nowej siedzibie
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Łukasz Parylak

Stacja pogotowia ratunkowego ma nową
siedzibę. Znajduje się ona przy al. Jana
Pawła II 9. Obecna lokalizacja zapewnia
komfortowe warunki pracy trzem zespołom wyjazdowym oraz pracownikom administracji. W sumie w jastrzębskiej stacji
pogotowia ratunkowego zatrudnionych
jest około 60 osób personelu medycznego oraz administracyjnego. By ratować
nasze zdrowie i życie, zespoły wyjeżdżają
ponad 8700 razy w ciągu roku, pokonując
przy tym około 142 tys. km.
Przypomnijmy, że pogotowie od stycznia 2004 roku nie miało własnej siedziby. Najpierw umiejscowione było
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, a od 2007 r. zespoły ratownictwa medycznego pracowały w budynku przy ul. Krasickiego 21. Lokalizacja ta
nie do końca spełniała warunki niezbędne do funkcjonowania pogotowia. Było
to centrum osiedla mieszkaniowego,
a droga dojazdowa biegła wąskimi ulicz-

kami. Doskwierał brak pomieszczeń Budowa nowej stacji pogotowia ratunkowegarażowych, który powodował, że przy go trwała od marca do października 2018 r.
mrozach lub - tak ostatnio powszechnych
Na ten cel Urząd Marszałkowski
- upałach, trudno było utrzymać w karetprzeznaczył 5 mln zł, a 150 tys. zł.
ce odpowiednią temperaturę.
wyłożyło pogotowie.

Więcej punktów pomiaru prędkości
Tekst i fotografia: Aleksander Kaszak

Prewencyjne radary stosowane jako
skuteczne narzędzia do walki z przekraczaniem dozwolonej prędkości stały się
ciekawą alternatywą dla typowych fotoradarów. Kolejne dwa nowe urządzenia
tego typu stanęły w miejscach, gdzie jak
wynika ze statystyk i obserwacji, dosyć
często dochodzi do przekraczania przez
6

kierowców dozwolonej prędkości, tj. na
ul. Wyzwolenia i Komuny Paryskiej. Takie oznakowanie ma na celu m.in. informowanie, zwracanie uwagi i wpływanie
na świadomość kierowcy o potrzebie dostosowania się do dozwolonej prędkości
i warunków panujących na drodze.

Utrudnienia w rejonie wiaduktu
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Ze względu na pogarszający się stan wiaduktu, została zamknięta dla ruchu jezdnia północna al. Piłsudskiego w kierunku
od ul. Pszczyńskiej do centrum (w rejonie wiaduktu). Jezdnią południową odbywa się tylko ruch pojazdów o ciężarze
rzeczywistym do 3,5 ton w jednym kierunku od ul. Granicznej do ul. Pszczyńskiej. Objazd do al. Piłsudskiego został
poprowadzony ul.: Pszczyńską, Grodzką,
Północną i Sybiraków.
W ubiegłym roku została podpisana
umowa na wykonanie projektu wiaduktu w taki sposób, że mają powstać dwa
obiekty oddzielnie, dwupasmowe, w jednym kierunku każdy. Prace projektowe
zakończą się w czerwcu. Wówczas, po
wyłonieniu wykonawcy, będzie można
przystąpić do prac w terenie. Przewidywany okres realizacji zadania: drugie
półrocze 2019 – 2021. Orientacyjny koszt
obiektu wynosi około 7 mln zł.
Jastrząb I luty 2019
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W Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju powstaną siłownie i street workout
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

„Ćwiczenie nie zna granic – budowa i
rozbudowa infrastruktury sportowej
w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie” to tytuł kolejnego projektu realizowanego
w partnerstwie miast. 11 stycznia podczas konferencji prasowej jego założenia
przedstawili: Anna Hetman, prezydent
Jastrzębia-Zdroju, Lukas Raszyk, zastępca prezydenta miasta Karwina oraz Bogdan Kasperek, dyrektor biura Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Tym razem projekt dotyczy transgranicznych działań w obszarze sportu i rekreacji. Otrzymał on najwyższe noty po
ocenie merytorycznej ekspertów i tym
samym znalazł się na pierwszym miejscu
listy rankingowej projektów zatwierdzonych do dofinansowania.
W ramach projektu zaplanowano:
•
dwa działania infrastrukturalne, polegające na budowie i rozbudowie
siłowni zewnętrznych, urządzeń street
workout w Jastrzębiu-Zdroju (na os. Zofiówka) i w Karwinie
•
dwa działania miękkie promujące wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców miast workout. Projekt zakłada organizację pokazów i warsztatów w szkołach

Bogdan Kasperek, Anna Hetman i Lukas Raszyk opowiedzieli o nowych przedsięwzięciach

w obu miastach oraz pokazy w miejscach
nowopowstałych inwestycji.
W Karwinie na terenie szkoły podstawowej Cihelní zamontowane zostaną drążki
do podciągania się, poręcze gimnastyczne, drabinki gimnastyczne pionowe,
step up, a to wszystko na certyfikowanej
nawierzchni tartanowej z gumowymi
obrzeżami. W Jastrzębiu-Zdroju zewnętrzna siłownia i street workout wraz

z nowymi chodnikami, drenażem i małą
architekturą wykonane zostaną na osiedlu Zofiówka.
Koszt całkowity projektu wynosi 43
419,61 euro (186 704,32 zł). Wartość całkowita dla Jastrzębia-Zdroju to 23 414,62
euro (100 682,87 zł), z czego 19 902,42
euro (85 580,41 zł) dofinansowania nasze
miasto pozyskało z EFRR i 1170,73 euro
(5034,14 zł) z budżetu państwa.

Projekt pn. „Ćwiczenie nie zna granic” nr rej. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0001663 dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska i Budżetu Państwa za pośrednictwem
Euroregionu Śląsk Cieszyński

Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych
Tekst i fotografia: Patrycja Matacz

Trwa kompleksowa przebudowa ulicy
Rolniczej. Wszystko po to, by zapewnić
idealny dojazd do terenów inwestycyjnych. Miasto poważnie myśli o pozyskiwaniu inwestorów, a żeby ci chcieli prowadzić tu swoją działalność, muszą mieć
zapewniony dobry układ drogowy. - Stąd
nasze zabiegi, by tereny inwestycyjne były
jak najlepiej skomunikowane – wyjaśnia
Roman Foksowicz, zastępca prezydenta
miasta.
www.jastrzebie.pl

Prace obejmują wykonanie nowej konstrukcji jezdni ulicy Rolniczej od skrzyżowania z ulicą Cichą w kierunku ulicy
Niepodległości. Oprócz tego wykonane
zostaną pobocza, przebudowane zjazdy
do posesji i rowy oraz wybudowana kanalizacja deszczowa.
Przebudowa tej części ulicy Rolniczej zakończy się w maju i pochłonie ponad 1,2
mln zł.
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AKTUALNOŚCI

PKM postawione

MZK ma nowego szefa i członków zarządu

w stan likwidacji

Tekst i fotografia: Rafał Jabłoński

Tekst: Katarzyna Wołczańska

Zarząd MZK: Mirosław Szymanek, Benedykt Lanuszny, Roman Foksowicz i Piotr Kowol

Gminy należące do Międzygminnego
Związku Komunikacyjnego zdecydowały kto będzie zasiadał we władzach.
17 stycznia członkowie Zgromadzenia
MZK (przedstawiciele dziesięciu gmin
członkowskich) zdecydowali o powołaniu Romana Foksowicza, zastępcy prezydenta Jastrzębia-Zdroju, na stanowisko
przewodniczącego Zarządu MZK.
- Zdaję sobie sprawę, że obejmuję to stanowisko w momencie, gdy musimy podejmować ważne decyzje i brać za nie
odpowiedzialność – mówi Roman Foksowicz. - Przed nami ciężka i merytoryczna
praca. Liczę na wsparcie gmin tworzących
Związek w rozwiązaniu trudnej sytuacji
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej
jak i w innych sprawach, takich jak m.in.
zmiana statutu MZK, czy dostosowanie
rozkładu jazdy autobusów do oczekiwań
pasażerów - dodaje nowy przewodniczą-

cy Zarządu MZK.
Funkcję wiceprzewodniczącego zarządu MZK powierzono Benedyktowi Lanusznemu, dyrektorowi biura MZK,
a członkami zarządu zostali: Mirosław
Szymanek, wójt Mszany i Piotr Kowol,
wiceburmistrz Pszowa.
Wybrano także przewodniczącego Zgromadzenia MZK. Tutaj bez zmian. Został
nim Franciszek Dziendziel, wójt Pawłowic. Jego zastępcą mianowano Mariana
Pawlasa, wójta gminy Suszec. Natomiast
skład nowej komisji rewizyjnej kształtuje
się następująco: przewodniczący Roman
Bura z Mszany, wiceprzewodniczący
Andrzej Matusiak z Jastrzębia-Zdroju,
a funkcję sekretarza objął Jan Matula
z Suszca. Członkami komisji zostali:
Kazimierz Dajka z Żor i Andrzej Gaca
z Radlina.

Zapadła decyzja o likwidacji Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Co
najważniejsze, pracownicy otrzymają
przysługujące im odprawy i inne świadczenia. Kierowcy mogą też skorzystać
z oferty firmy Warbus, która jest gotowa
ich zatrudnić. Sama likwidacja nie oznacza natychmiastowego zniknięcia firmy
z rynku. O długości procesu likwidacji
zdecydują władze MZK. Zgromadzenie
Związku (delegaci dziesięciu gmin członkowskich) już teraz przekazało 600 tys. zł,
aby procedura mogła się odbyć w sposób
kontrolowany i możliwie łagodny.
Aby PKM mogło nadal funkcjonować,
gminy musiałyby dopłacać do przedsiębiorstwa ok. 300 tys. zł miesięcznie. Bez
dopłat PKM nie przetrwałby aż do 2025
roku, kiedy to wygasa umowa MZK z firmą Warbus.
Obecnie PKM realizuje komunikację autobusową na terenie Czerwionki-Leszczyn i Żor oraz Jastrzębia-Zdroju i okolic. W pierwszym przypadku kontrakt
wygasa z końcem marca. Ogłoszono już
nowy przetarg. W drugim przypadku
komunikację w całości przejmie główny
wykonawca kontraktu, czyli firma Warbus. Likwidacja PKM-u nie wpłynie na
organizację bezpłatnej komunikacji dla
dzieci, młodzieży i studentów w Jastrzębiu-Zdroju.

Ile wydajemy na akcję zima?
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Łukasz Parylak

Mimo że krajobraz zimowego Jastrzębia-Zdroju zachwyca, to obfite opady śniegu
dla kierowców często wiążą się z trudnościami z płynnym poruszaniem się po
ulicach. Prędkość autobusów komunikacji miejskiej w zimowej aurze spada prawie o połowę. Statystyka Międzygminnego Związku Komunikacyjnego pokazuje,
że największe utrudnienia występują na
najdłuższych liniach. - Dla kierowców
najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego
też prędkość jazdy wyznacza najwolniejszy pojazd jadący przed autobusem – wyjaśnia Rafał Jabłoński, rzecznik prasowy
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MZK. Na utrzymanie zimowe miasta
w budżecie zabezpieczono ponad 3,8
mln zł, co oznacza, że każdego miesiąca
miasto gospodaruje kwotą 964 820,23 zł.
Przypomnijmy, że ubiegłoroczna „akcja
zima” kosztowała ponad 2,6 mln zł.
Jastrzębie-Zdrój podzielone jest na 17
kwartałów, o które dba dziewięć firm
wyłonionych w drodze przetargu. Kiedy
pada śnieg, na ulicach naszego miasta (w
systemie zmianowym) zazwyczaj pracuje
37 traktorów z pługami i rozrzutnikami,
6 mikrociągników z pługami do odśnieżania chodników i 15 solarek.

Trzeba pamiętać, że Urząd Miasta utrzymuje tylko tereny przez siebie administrowane. Wyjątek stanowią drogi prywatne do osób niepełnosprawnych, które
są odśnieżane na każdorazowe polecenie
w czasie wystąpienia obfitych opadów
śniegu.
Jastrząb I luty 2019

AKTUALNOŚCI

Tworzymy markę Jastrzębie-Zdrój
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Tworzył dzieła dla Roberta Trujillo z zespołu Metallica i Adama Claytona z U2, a w przemyśle sportowym pracował nad promocją zwycięzcy
etapu Tour de France – Marcel’a Kittel’a oraz dla topowego narciarza alpejskiego Felix’a Neureuther’a. Teraz Imre Jernei zaprojektował spójny
system identyfikacji wizualnej Jastrzębia-Zdroju.

Anna Hetman i Imre Jernei przedstawili system identyfikacji wizualnej

Główną inspiracją dla stworzenia spójnego systemu identyfikacji było bogate
wizualnie dziedzictwo miasta. Z jednej
strony Jastrzębie-Zdrój było kiedyś miastem uzdrowiskowym znanym z solanek,
z drugiej - posiada długą tradycję w górnictwie.
- System identyfikacji wizualnej pozwala przekazać osobowość miasta. Kiedy

człowiek dojrzewa, zmienia się. Inaczej
się ubiera, inaczej się czesze. Tak samo
jest z miastem. Zmienia się i zachodzi
potrzeba zmiany wizerunku, i właśnie te
dynamiczne zmiany chcieliśmy pokazać
– tłumaczy Imre Jernei.
Trzeba pamiętać, że herb i logo to dwa
znaki i dwie różne funkcje. Herb jest
najważniejszym, oficjalnym i uroczy-

stym symbolem miasta, natomiast logo
to znak promocji. Nasze logo powstało
dzięki dogłębnej analizie klasycznego
herbu i znaku miasta pojawiającego się
na artykułach promocyjnych z początku
ubiegłego wieku. Składa się z dwóch kluczowych elementów: sygnetu i logotypu.

Logotyp to nic innego jak nazwa miasta, natomiast sygnet jest uproszczoną wersją klasycznego herbu. W sygnecie zawierają się:

unowocześniona wersja
żelazka i pyrlika (tradycyjnych znaków górnictwa),

Nowa identyfikacja wizualna wykorzystuje dwa główne kolory: zielony - sosnę
i złoto oraz dwa kolory wtórne: czerń –

jastrząb – ptak, którego
nazwę nosi miasto

kropla wody

węgiel i biel. Kolor zielony oznacza naturę, złoto symbolizuje nową, prosperującą
erę naszych czasów. Wykorzystanie czer-

kształt serca

dwie góry

ni jest zakorzenione w tradycjach górniczych, a biel odnosi się do okresu uzdrowiska i świeżej wody źródlanej.

Przygotowane według spójnej strategii nowe miejskie gadżety prezentować będą się niezwykle elegancko.

www.jastrzebie.pl
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Sprawdź jakość powietrza
Tekst: Katarzyna Wołczańska, grafika: atmopolis.pl

W naszym mieście działa system monitoringu powietrza, który pozwala na bieżąco śledzić poziom zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów dostępne są na platformie
internetowej https://atmopolis.pl/dynamic_map/jastrzebie-zdroj.html,
gdzie
stan jakości powietrza jest zwizualizowany za pomocą Dynamicznej Mapy Jakości Powietrza. Mapa dostarcza bieżącą
informację oraz prognozy dotyczące jakości powietrza w każdym dowolnie wybranym miejscu miasta: posiada funkcję
geolokalizacji użytkownika oraz pozwala
wprowadzić adres, który nas interesuje.
Po kliknięciu na mapę, w oknie dialogowym pojawia się wartość stężenia wraz
z jego interpretacją w formie graficznej
(„buźka”) oraz przycisk „Szczegóły”, pod
którym zostały umieszczone stosowne
zalecenia dla osób szczególnie wrażli-

wych i pozostałych mieszkańców. Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza przedstawia stężenia godzinowe pyłu PM10,
PM2,5 w µg/m3 w dowolnym punkcie
miasta. Ponadto na mapie prezentowane
są w czasie rzeczywistym pole i kierunek

wiatru - parametr ten odgrywa decydującą rolę w rozpraszaniu zanieczyszczeń powietrza. Mapę można wyświetlić
w przeglądarce internetowej na ekranie
komputera, jak również na urządzeniach
mobilnych tj. smartfonach, tabletach, itp.

Ekologiczne kotły zamiast „kopciuchów”
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Ze środków budżetu miasta przyznawane są dotacje na dofinansowanie kosztów
inwestycji z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej. W tym roku na ten
cel zabezpieczono 1 150 000 zł.
Przy wymianie lub wykonywaniu nowych instalacji obowiązuje nakaz stosowania tylko kotłów c.o. spełniających
minimum standard emisyjny zgodny
z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012.
- Do końca 2021 r. trzeba będzie wymienić kotły mające więcej niż 10 lat (licząc
od daty ich produkcji) lub nieposiadające
tabliczki znamionowej,
- do końca 2023 r. – kotły eksploatowane
od 5 do 10 lat od daty ich produkcji,
- do końca 2025 r. – kotły eksploatowane
w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji,
- do końca 2027 r. - kotły spełniające
wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy
4 wg normy PN-EN 303-5:2012.
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DOTACJE UDZIELONE PRZEZ MIASTO W LATACH 2016-2018
Urządzenia grzewcze
Kotły węglowe z automatycznym podajnikiem - 358 szt.
Kotły gazowe - 408 szt.
Kotły na biomasę - 85 szt.
Kotły olejowe - 1 szt.
Ogrzewanie elektryczne - 5 szt.
Podłączenie do miejskiej sieci c.o. - 3
szt.
Razem 860 szt.
na kwotę 2 566 267,59 zł

Urządzenia do wytwarzania energii
ze źródeł odnawialnych.
Kolektory słoneczne - 25 szt.
Pompa ciepła (powietrzna i gruntowa) - 111 szt.
Ogniwa fotowoltaiczne - 72 szt.
Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem - 21 szt.
Razem 228 szt.
na kwotę 779 281,16 zł
Jastrząb I luty 2019
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Dbamy o ekologię
Tekst: Katarzyna Wołczańska, grafika: atmopolis.pl

Kąpielisko Zdrój zaopatrywane będzie
przy wspomaganiu prądem ze słońca.
Wszystko za sprawą paneli fotowoltaicznych, które zamontowane zostały na
dachu budynku socjalnego. W styczniu
dokonano odbioru końcowego zadania
pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii na Kąpielisku Zdrój w Jastrzębiu-

-Zdroju”. Na dachu budynku socjalnego
zabudowano 152 szt. paneli o łącznej
mocy 42 KWp. Oprócz tego zmodernizowany został układ technologiczny zasilania pomp ciepła. Za pośrednictwem ścieków (ich ciepła) z oczyszczalni „Dolna”
ogrzewany jest także budynek technologiczny basenu.

wybierz sołtysa, radę sołecką
lub zarząd osiedla
Lp.

Jednostka pomocnicza

Data zebrania

Godz.

Miejsce zebrania

1.

Osiedle Morcinka

25.02.2019r.

17.00

SP Nr 13, ul. Katowicka 35

2.

Osiedle Przyjaźń

26.02.2019r

17.00

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Piastów 15

3.

Osiedle Staszica

27.02.2019r

17.00

SP Nr 19, ul. Opolska 3

4.

Sołectwo Bzie

04.03.2019r

17.00

Dom Strażaka (OSP), Bzie ul. Rostków 7

5.

Sołectwo Skrzeczkowice

05.03.2019r

17.00

SP Nr 14, ul. Edukacyjna 13

6.

Sołectwo Borynia

06.03.2019r

17.00

SP Nr 14, ul. Edukacyjna 13

7.

Sołectwo Szeroka

07.03.2019r

17.00

SP Nr 18, ul. 1000-lecia 9

8.

Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne

11.03.2019r

17.00

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Pszczyńska 125

9.

Osiedle Zofiówka

12.03.2019r

17.00

Restauracja Zielone Oczko ul. Rybnicka 6

10.

Osiedle Tuwima

13.03.2019r

17.00

Restauracja „Harian”, ul. Krokusów 3

11.

Osiedle Zdrój

14.03.2019r

17.00

SP Nr 4, ul. Kościuszki 19

12.

Osiedle Pionierów

18.03.2019r

17.00

SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 ul. Mazurska 6

13.

Osiedle Chrobrego

19.03.2019r

17.00

SP Nr 20, ul. Czecha 20A

14.

Osiedle Arki Bożka

20.03.2019r

17.00

SP Nr 10, ul. Zielona 2a

15.

Osiedle Złote Łany

21.03.2019r

17.00

Przedszkole Nr 26, ul. Wiejska 35i

16.

Sołectwo Ruptawa-Cisówka

25.03.2019r

17.00

SP Nr 17, ul. Ks. E. Płonki 23

17.

Sołectwo Moszczenica

26.03.2019r

17.00

SP Nr 16, ul. Komuny Paryskiej 18c

18.

Osiedle Bogoczowiec

27.03.2019r

17.00

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego ul. Piastów 15

19.

Osiedle Gwarków

01.04.2019r.

17.00

SP Nr 9, ul. Wielkopolska 22

20.

Osiedle Barbary

02.04.2019r.

17.00

SP Nr 12, ul. Szkolna 7

21.

Osiedle 1000-lecia Szeroka

03.04.2019r.

17.00

SP Nr 18 ul. 1000-lecia 9

www.jastrzebie.pl
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EKOLOGIA
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. „Zręczne ręce” :
- poniedziałek, godz. 14.30
- piątek, godz. 14.30
II. Joga:
- piętek, godz. 13.00
III. Zajęcia z brydża sportowego:
- wtorek, godz. 13.30
IV. Gimnastyka:
- poniedziałek, godz. 15.30
- środa, godz. 15.30

WYCIECZKI I WCZASY
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów
zaprasza wszystkich zainteresowanych
do udziału w następujących przedsięwzięciach:
20 lutego - kulig Wisła Czarne. Cena 55
zł z obiadem.
2 marca - zabawa z okazji Dnia Kobiet
- Harian
28 - 29 maja - Krynica - Dolina Popradu.
25 maja – zabawa z okazji Dnia Matki
– Harian.
21 czerwca - Zamek Książ w Wałbrzychu, ogrody.
11 – 12 sierpnia - Kotlina Kłodzka.
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
12

STOWARZYSZENIE AKTYWNY SENIOR ZAPRASZA
Stowarzyszenie zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w wycieczkach.
Odbędą się one w następujących terminach:
14-17 marca - Zakopane, dowóz do term, kabaret góralski, spotkanie z Janem
Karpielem Bułecką. Cena 530 zł.
22 marca - „Upiór w operetce”, Katowice. Cena 80 zł.
23 marca - "Miłość w Leningradzie", Teatr Miejski w Gliwicach. Cena 60 zł.
23 marca - Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Sanktuarium św. Ojca Pio
koło Częstochowy. Cena 100 zł.
5 kwietnia - "Wieczór kawalerski", Teatr Miejski w Gliwicach. Cena 60 zł.
6 kwietnia - Sanktuarium św. Ojca Pio koło Częstochowy, Leśniów, Gidle.
Cena 90 zł.
13-26 kwietnia - Wielkanoc w Jarosławcu, 40 zabiegów, 3 posiłki +atrakcje,
dojazd, ubezpieczanie, opłata klimatyczna. Cena 2000 zł.
4 maja - Karków, Centrum Jana Pawła II, przejazd meleksem. Cena 130 zł
z obiadem.
11 maja Góra św. Anny, pałac w Mosznej, Park Miniatur Olszowa Sakralnych.
Cena z obiadem 130 zł.
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.
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:
14 maja – Opole, Moszna.
17 lipca – Złoty Stok, Kotlina Kłodzka.
7 sierpnia – Tarnów, Zalipie.
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.

Jastrząb I luty 2019
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Miasto wspiera kulturę i sport
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub
opieką nad zabytkami w 2019 r. otrzymają
stypendia.
Osoby, które z nich skorzystają, to:
1. Marcin Serwotka - Przygotowanie wystawy „Od przemysłu do modernizmu-Jastrzębie-Zdrój” dwudziestu rysunków
o tematyce związanej z modernistyczną
tożsamością miasta – 6 000,00 zł.
2. Beata Śliwka - Rozwój literacki i artystyczny dzieci i młodzieży na terenie
miasta, poprzez organizowanie spotkań
poetyckich oraz wernisaży. Wydanie tomiku poezji dla dzieci z własnoręcznym
wykonaniem rysunków pt. „Dziecięce
psoty” – 6 000,00 zł.
3. Witold Englender - Przygotowanie,
urządzenie i prowadzenie wystaw w Galerii „Ciasna” – 10 000,00 zł.
4. Agata Szmuk - Udział w Międzynarodowych Mistrzowskich Kursach Liryki
Wokalnej „Udo Reinemann” w Brukseli
– 4 000,00 zł.
5. Marcin Boratyn - Wydanie monografii książkowej pt. „Historia jastrzębskiego
boksu” – 10 000,00 zł.

Posiadasz tytuł

prawny do zabytku?

Złóż wniosek

Tekst: Katarzyna Wołczańska

Do 31 marca można składać wnioski
o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru na 2019 rok. Wnioski można
składać w kancelarii Urzędu Miasta, pokój 020A lub przesłać na adres: Wydział
Kultury, Sportu i Turystyki Urząd Miasta,
al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. Wysokość środków publicznych
na ten cel wynosi 112 200,00 zł.
www.jastrzebie.pl

Zostały przyznane dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju sportu
w 2019 r. Dotacje otrzymali:
1. JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY
GKS JASTRZĘBIE - Szkolenie i udział w
rozgrywkach ekstraligi hokejowej seniorów JKH GKS Jastrzębie – 520 000,00 zł.
2. KLUB SPORTOWY JASTRZĘBSKI
WĘGIEL S.A - Rozwój i podnoszenie
poziomu sportowego zawodników piłki
siatkowej reprezentujących Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel w Jastrzębiu-Zdroju oraz uczestnictwo w rozgrywkach krajowych i zagranicznych – 452 492,66 zł.
3. KLUB SPORTOWY „GKS 1962 JASTRZĘBIE” S.A. - Runda wiosenna Fortuna I liga 2018/2019 GKS 1962 Jastrzębie – 1 360.000,00 zł.
4. LUDOWY KLUB SPORTOWY
„GRANICA" RUPTAWA - Podnoszenie
kwalifikacji sportowych przez zawodników klubu oraz udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach mistrzowskich –
80 000,00 zł.
5. UCZNIOWSKI KLUB HOKEJOWY
„BIAŁE JASTRZĘBIE" - Przygotowanie
i udział zawodniczek w rozgrywkach Polskiej Ligi Hokeja Kobiet – 50 000,00 zł.

6. LUDOWY KLUB SPORTOWY
„ŻAR" SZEROKA - Krzewienie kultury
wśród mężczyzn – 18 057,00 zł.
7. LUDOWY KLUB SPORTOWY
„ZRYW" JASTRZĘBIE-BZIE - Upowszechnianie i rozwijanie oraz poprawa
warunków uprawiania sportu w dyscyplinie piłka nożna mężczyzn – 22 500,00 zł.
8. KLUB JUDO KOKA JASTRZĘBIE Senior Judo Team – 21 950,00 zł.
9. JASTRZĘBSKI KLUB SIATKARSKI
SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO JASTRZĘBIE - Rozgrywki I i II
Śląskiej Ligi Kobiet drużyn JKS SMS Jastrzębie 100 000,00 zł.
10. JASTRZĘBSKI KLUB TENISA
STOŁOWEGO - Szkolenie i udział drużyn seniorek i seniorów w rozgrywkach
ligowych i indywidualnych w 2019 roku
– 55 000,00 zł.

Łączne kwoty
STYPENDIA: 36 000 zł
DOTACJE: 2 679 999,66 zł.

Z Jastrzębia-Zdroju do Panamy
Tekst oprac.: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Jakub Powązka

W nocy z 26 na 27 stycznia ponad 2600
osób wspólnie się modliło, tańczyło
i wielbiło Boga. A wszystko to w hali
widowiskowo-sportowej, gdzie zorganizowano przedsięwzięcie Panama na
Śląsku. Spotkanie rozpoczęło się od rapowanej konferencji ks. Jakuba Bartczaka, który od razu porwał całą publiczność. Po nim grał niemaGotu - zespół,
którego teksty znają wszyscy. O godz.
23.00 sprawowana była Msza Święta pod
przewodnictwem bp. Marka Szkudły.
W koncelebrze było prawie 90. kapłanów. Po Eucharystii na telebimie pojawił
się Ojciec Święty, który kierował swoje
słowa do młodzieży z całego świata. Po

transmisji na scenie zagościło wielkie
uwielbienie, które prowadził Mateo.O
z projektem ON1. Na zakończenie wszyscy uczestnicy oddali cześć Chrystusowi
w Najświętszym Sakramencie i trwali
w adoracji rozważając fragment „Oto ja
służebnica Pańska”.
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PRAWO

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Tekst: Ewa Donder

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:
1. poinformowaniu osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym oraz
przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach, w
tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu
prawnego,
3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
się postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism

w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach
postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę
sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
obejmuje działania:
dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające
do podniesienia świadomości tej osoby
o przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach
oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą
uprawnioną planu działania i pomoc
w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady
z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
PUNKT 1,
UL. DUNIKOWSKIEGO 5-7

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH,

PUNKT 2,

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,

PUNKT 3,

UL. WRZOSOWA 12A

UL. OPOLSKA 9

(nieodpłatne porady prawne udzielane
są przez adwokatów):
poniedziałek: 14.00-18.00,
wtorek: 14.00-18.00,
środa: 14.00-18.00,
czwartek: 14.00-18.00,
piątek: 14.00-18.00.

(nieodpłatne porady prawne udzielane
są przez radców prawnych):
poniedziałek: 8.00-12.00,
wtorek: 8.00-12.00,
środa: 8.00-12.00,
czwartek: 8.00-12.00,
piątek: 8.00-12.00.

(Punkt powierzony do prowadzenia
przez Fundację Togatus Pro Bono,
nieodpłatne porady prawne są udzielane
przez radcę prawnego):
poniedziałek: 7.30-11.30,
wtorek: 7.30-11.30, środa: 7.30-11.30,
czwartek: 7.30-11.30, piątek: 7.30-11.30

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
PUNKT 4, OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. OPOLSKA 9
(Punkt powierzony do prowadzenia
przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
świadczone jest przez doradcę):
poniedziałek: 11.30-15.30,
wtorek: 11.30-15.30,
środa: 11.30-15.30,
czwartek: 11.30-15.30,
piątek: 11.30-15.30.
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Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się
według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty
tel. (32) 47 85 255
Godziny przyjmowania zgłoszeń:
Poniedziałek-środa 10.30-14.30
Czwartek 12.00-16.00
Piątek 9.00-13.00

Osoby uprawnione
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w
stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Nakazem sądu (sygn. akt IIK 979/17) pragnę
serdecznie i szczerze przeprosić Panią Patrycję Jurczak za popełnione przeze mnie wykroczenia i poniesione przez nią straty moralne.
Jest mi ogromnie wstyd za swoje zachowanie
i nie potrafię znaleźć na to żadnego usprawiedliwienia. Beata Grzelak.

AKTUALNOŚCI

Zachęcamy do rozliczenia się przez internet
Tekst i fotografia:Urząd Skarbowy Jastrzębie-Zdrój

Początek roku to czas rozliczania się z urzędem skarbowym. O zmianach w rozliczeniach rozmawiamy z Barbarą Kwiatkowską, Naczelnikiem
Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju.
Jakie zmiany w stosunku do roku ubiegłego nastąpiły w rozliczeniach podatkowych?
Najistotniejsza zmiana wiąże się z przygotowaniem i udostępnieniem przez
administrację skarbową zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-38, które będą udostępnione na portalu www.podatki.gov.pl
w terminie od 15 lutego. Oprócz informacji o naszych dochodach, w przygotowanym zeznaniu znajdą się dane OPP,
której przekazaliśmy 1% podatku w roku
ubiegłym oraz informacje o dzieciach, na
które przysługuje nam tzw. ulga na dziecko. Zeznanie będzie można zaakceptować lub skorygować np. podając dane
małżonka, z którym się rozliczamy, kwotę przekazanej darowizny czy też aktualizując swój rachunek bankowy. Zeznanie
będzie można również odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Jeśli ktoś rozliczy
się we własnym zakresie, to przygotowane dla niego zeznanie nie będzie obowiązywać. Natomiast w sytuacji gdy ktoś
nie rozliczy się samodzielnie, zeznanie
przygotowane dla takiej osoby w portalu
www.podatki.gov.pl z dniem 30 kwietnia

zostanie uznane za
formalnie złożone.
Czy prawdą jest, że
w tym roku zwrot
nadpłaty podatku
możemy otrzymać
szybciej?
Tak. W przypadku
rozliczeń elektronicznych termin
zwrotu
nadpłaty
został skrócony z 3
miesięcy do 45 dni.
Natomiast termin
zwrotu z zeznania
złożonego w formie papierowej w dalszym ciągu wynosi
3 miesiące. Podkreślić należy, że zmienił
się również termin, od którego składamy
zeznania PIT-37 i PIT-38. Począwszy od
tego roku, zeznania takie składamy od
15 lutego. Urząd skarbowy nie odmówi
przyjęcia zeznania przed tą datą, jednak
będzie ono skuteczne z dniem 15 lutego
i dopiero od tego dnia biegł będzie termin do dokonania zwrotu.
Dużo tych zmian, czy jeszcze o czymś

powinniśmy powiedzieć?
Tak. Od tego roku zeznania papierowe
składane w jastrzębskim urzędzie skarbowym będą wprowadzane w całości do systemu komputerowego w obecności osoby
składającej zeznanie. Ta zmiana pozwoli
na wyeliminowanie błędów formalnych
i rachunkowych. Niestety, opisana zmiana wydłuży czas obsługi. Dlatego zachęcam do odwiedzenia portalu www.podatki.gov.pl i rozliczenia się przez internet.

Wszyscy dla Miłosza. Zostań potencjalnym Dawcą szpiku
Tekst oprac.: Katarzyna Wołczańska

Miłosz Marek walczy z zespołem mielodysplastycznym (MDS) – to niezwykle groźny nowotwór krwi. Diagnozę
usłyszał tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Przyjął pierwszą dawkę chemioterapii, ale jedynym skutecznym
sposobem leczenia MDS jest przeszczep
szpiku. Miłosz jest mieszkańcem Jastrzębia-Zdroju. Tu pracuje i wraz z żoną
wychowuje dwójkę małych dzieci. Koniec zeszłego roku okazał się dla Miłosza
trudnym okresem – usłyszał diagnozę
i zaczął walkę z chorobą. Teraz potrzebuje przeszczepienia szpiku, aby przeżyć.
Jak sam mówi, życie potrafi nas zaskoczyć, nie zawsze pozytywnie. Trzeba się
www.jastrzebie.pl

z tym zmierzyć, przejść przez to. I apeluje: Zarejestruj się jako potencjalny Dawca szpiku. Pomóż wszystkim chorym
w walce z chorobą.
PUNKTY REJESTRACYJNE:
21 – 22 lutego, czwartek i piątek, godz.
08.00 – 18.00, NZOZ "Zofiówka – Honestus", ul. Wodeckiego 21, Jastrzębie-Zdrój
23 – 24 lutego, sobota i niedziela, godz.
10.00 – 20.00, Galeria Zdrój, ul. Podhalańska 26, Jastrzębie-Zdrój
23 – 24 lutego, sobota i niedziela, godz.
10.00 – 20.00, Focus Park Rybnik,
ul. Bolesława Chrobrego 1, Rybnik
25 – 26 lutego, poniedziałek i wtorek,

godz. 07.00 – 22.30, Siłownia „Kopalnia
Formy”, ul. Prosta 4, Jastrzębie-Zdrój
25 – 26 lutego, poniedziałek i wtorek,
godz. 10.00 – 14.00, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7,
Jastrzębie-Zdrój
27 lutego, środa, godz. 7.30 – 17.00, Przychodnia Rehabilitacyjna "REHMED",
ul. Turystyczna 5a, Jastrzębie-Zdrój
Rejestracja prowadzona będzie także
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej – w biurach i kopalniach JSW.
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OGŁOSZENIA / SPORT
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz93 wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 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.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy
ulicy Rolniczej w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem Bz93 wraz z uzasadnieniem
i prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniach od 25 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r. w siedzibie
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335
Jastrzębie-Zdrój, pokój nr 353B w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek – środa od
7.30 – 15.30, czwartek od 7.30 – 17.00, piątek od 7.30 – 14.00 oraz na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
pod adresem: bip.jastrzebie.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 14:00 w sali nr 129A w budynku
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 3 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, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać pisemnie do Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój na
adres Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
osobiście, ustnie do protokołu, drogą pocztową lub na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2019r.
Uwagi powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy i przedmiot uwagi.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie – w oznaczony wyżej terminie –
uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

ZAKSA potwierdza dominację
Tekst: Łukasz Parylak, fotografia: Jastrzębski Węgiel

W meczu, którego stawką był Puchar Polski, Jastrzębski Węgiel
uległ faworytowi 3:1. Niepokonana w tym sezonie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pozwoliła naszym siatkarzom na wygranie zaledwie jednego seta, czym tylko potwierdziła swoją niezwykłą formę.
Dzień wcześniej, w półfinale turnieju, Jastrzębski Węgiel pewnie
pokonał w trzech setach zespół Bartosza Kurka – Onico Warszawę. Apetyt i oczekiwania kibiców, co zrozumiałe, wzrosły. Tym
bardziej że Roberto Santilli, nowy-stary szkoleniowiec Jastrzębskiego Węgla, zdobył z naszą drużyną to trofeum w 2010 roku
(pierwszy i jedyny raz).
Tym razem przeciwnik postawił wyjątkowo trudne warunki i Puchar Polski już po raz siódmy w historii trafił do Kędzierzyna.

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Jastrzębiu-Zdroju wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1, art. 48 i art. 54 ust.
2 i 3 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów jak niżej:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. 1 Maja
w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczony symbolem C97.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. 1 Maja
w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczony symbolem C100.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 25 lutego 2019 r. do 27 marca 2019 r. w
Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Wydział Architektury, Al. Józefa Piłsudskiego 60, pokój
nr 353B w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - środa od 7.30 - 15.30, czwartek od 7.30
- 17.00, piątek od 7.30 - 14.00 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój pod adresem: bip.jastrzebie.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w planach odbędzie się w
Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój, w sali nr 130A w dniu 11 marca 2019 r.: plan C97 - godz.
10.00, plan C100 - godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
uwagi do wyłożonego projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje jego
ustalenia, w terminie do dnia
12 kwietnia 2019 r. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,
Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój - osobiście, ustnie do protokołu, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: ar@um.jastrzebie.pl.
Uwagi należy kierować do: Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, winny one zawierać: imię, nazwisko lub nazwę składającego, jego adres, oznaczenie nieruchomości, której
uwaga dotyczy i przedmiot uwagi.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach stra-
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tegicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów, z możliwością
zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w sposób i w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do ich
rozpatrzenia jest Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój.
W załączeniu orientacyjne lokalizacje obszarów objętych planami.

Puchar Polski wrócił na Jastor
Tekst: Łukasz Parylak, fotografia: Magdalena Kowolik / JKH

Hokeiści JKH GKS Jastrzębie okazali się
najlepsi w finałowym turnieju Pucharu
Polski rozegranym w Tychach. Najpierw
sensacyjnie, po rzutach karnych, odprawili z kwitkiem faworyta - Tauron KH GKS
Katowice, choć w meczu przegrywali już
3:0. Finał okazał się nie mniejszą niespo-

dzianką – zawodnicy pod wodzą Roberta
Kalabera pewnie pokonali Tatryski Podhale Nowy Targ aż 4:0.
Kapitan drużyny, Radosław Nalewajka,
po odebraniu Pucharu Polski, podjechał
z nim do Leszka Laszkiewicza, który swoją obecnością w boksie przez cały turniej

Profesorze!
Dziękujemy!
Tekst: Łukasz Parylak,
fotografie: Piotr Kędzierski

Leszek Laszkiewicz zakończył sportową karierę. Przed meczem z Automatyką
Gdańsk, który odbył się 25 stycznia, kibice
podziękowali Profesorowi za lata spędzone
w drużynie i wkład w rozwój jastrzębskiego hokeja.
„Profesor”, bo właśnie tak nie bez przyczyny naszego zawodnika ochrzciły media, to
najwybitniejszy wychowanek klubu. Tylko
w swojej macierzystej drużynie rozegrał
213 ligowych spotkań. Zdobył w nich 107
bramek i 149 asyst.
Z JKH zdobył brązowy (2014) oraz
srebrny medal (2015) mistrzostw Polski. Ponadto „Laszka” ośmiokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski, trzykrotnie

po srebro i brąz mistrzostw Polski z innymi zespołami. Z ekipą Milano Vipers
zdobył mistrzostwo i Puchar Włoch,
a z Nürnberg Ice Tigers sięgnął po srebro
mistrzostw Niemiec.
Leszek Laszkiewicz zmuszony był zawiesić łyżwy na kołku ze względu na
kontuzję kręgosłupa. Imponująca kariera tego zawodnika, człowieka niezwykle skromnego, zapewniła mu szacunek
nie tylko wśród kibiców JKH, ale całego hokejowego środowiska. Koniec wyczynowej kariery sportowej to jednak
nie koniec wyzwań dla Profesora, który
w klubie JKH GKS Jastrzębie będzie pełnił
rolę dyrektora sportowego.

wspierał swoją drużynę. Dopiero wtedy,
przy głośnym aplauzie licznie zgromadzonych i kapitalnie dopingujących kibiców,
trofeum powędrowało w górę. Zawodnicy
JKH GKS Jastrzębie w najlepszy możliwy
sposób uczcili 65-lecie hokeja na lodzie
w naszym mieście.

mok.jastrzebie.pl

biblioteka.jastrzebie.pl

Jak malują studenci?

Wieczór Kobiet

fot. Jerzy Dziedziczak
praca: Joanna Sowa
Można zwiedzać wystawę rysunku i malarstwa studentów
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z pracowni prof. Jana
Dubiela i dr hab. Piotra Bąka. Wystawę można zobaczyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00. Pracownia
Sztuk Wizualnych jest pracownią do wyboru o 30-letniej tradycji. Prace studentów były wielokrotnie eksponowane w galeriach poza uczelnią.
Data: do 28 lutego
Miejsce: Galeria sztuki Epicentrum

Wieczór Kobiet, to wydarzenie podczas którego Katarzyna Wolnik-Sayna, autorka książki kucharsko-żeglarskiej „Przez morze
bez kapci”, przybliży uczestnikom warunki morskiego życia ludzi, dla których morze jest droższe od lądu. Oprawę muzyczną
tego dnia zapewni Kuba Blokesz, utalentowany młody twórca.
Piosenkarz, w symbiozie ze swoją gitarą, śpiewa zarówno o rzeczach prostych, jak i zupełnie niezwykłych, ale zawsze szczerze,
zupełnie jakby przydarzyły mu się tuż za sceną – zanim na nią
wszedł…
Data: 8 marca, godz. 18.00
Miejsce: Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a.

Zobacz „Jak nie

oszaleć z facetem”

o

Posłuchaj

Szmaragdowej krainie

Spektakl powstał na podstawie kultowego serialu „Ranczo” i
w oparciu o jego postacie. Sztuka oparta jest na specyficznym,
charakterystycznym poczuciu humoru, ostro zarysowanych
typach osobowości stworzonych przez aktorów, z dużą porcją
znanych piosenek. To opowieść o odwiecznych różnicach między
myśleniem i postrzeganiem świata przez kobiety i mężczyzn,
chwilami bardzo ostra i bezkompromisowa walka płci okraszana
muzyką i humorem.

W Kawiarence Pod Sową gościć będzie podróżnik Sebastian R.
Bielak z autorską prelekcją multimedialną połączoną z pokazem
filmu dotyczącą greckiej wyspy Thassos. Na spotkaniu omówione zostaną m.in.: styl życia i kultura Tasyjczyków, lokalna architektura, atrakcje turystyczne czy infrastruktura ułatwiająca turystom zwiedzanie wyspy.

Data: 9 marca, godz. 17.00
Miejsce: kino Centrum

Data: 21 lutego, godz. 18.00
Miejsce: Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

Wygraj tablet
lub laptop

Jesteś czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej? Lubisz czytać książki,
słuchać muzyki i oglądać filmy? Uczestniczysz w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę? Jeśli co najmniej raz odpowiedziałeś TAK, zostań
Czytelnikiem Roku 2019 i wygraj tablet lub laptop. Konkurs potrwa do końca
roku. Nagrody można zdobyć w dwóch kategoriach wiekowych:
- dzieci i młodzież w wieku 7-18 – nagroda główna: tablet i sesja fotograficzna w bibliotece
- osoby dorosłe od 19. roku życia – nagroda główna: laptop i sesja fotograficzna w bibliotece
Szczegółowe informacje na temat przebiegu konkursu dostępne na stronie:
www.biblioteka.jastrzebie.pl

mosir.jastrzebie.pl

SKORZYSTAJ
Z WODNYCH ATRAKCJI

NAUCZ SIĘ
JEŹDZIĆ NA ŁYŻWACH

