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600 TYSIĘCY
ZŁOTYCH NA
JASTRZĘBSKI SPORT
Drodzy jastrzębianie,
ten numer gazety „Jastrząb” jest wyjątkowy, gdyż ukazuje się
w szczególnym czasie – gdy pokój w Europie został w bezprecedensowy sposób zakłócony. Nasza reakcja względem sytuacji na Ukrainie jest w pewien sposób sprawdzianem naszego człowieczeństwa.
Nasze miasto nie ma bursy, internatów czy wolne mieszkania.
Jednocześnie jednak gwarantujemy pomoc tymczasową w postaci dostosowania obiektów miejskich dla potrzeb uchodźców
z Ukrainy oraz zabezpieczenie wyżywienia. Bardzo proszę mieszkańców naszego miasta o to, by – w miarę możliwości – przyłączali się do akcji wspierania obywateli Ukrainy. Swoje myśli
kierujemy przede wszystkim w stronę mieszkańców Borszczowa
– naszego miasta partnerskiego, którzy jak nigdy wcześniej potrzebują naszego wsparcia.

Szkolenie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,
wyjazdy na mecze i turnieje, a także organizacja imprez sportowych zostaną sfinansowane dzięki dotacjom z miasta.
Dofinansowanie do prowadzenia szkoleń sportowych,
a także udziału w zawodach, uzyskało aż 16 jastrzębskich organizacji pozarządowych. Największe kwoty
otrzymają kolejno Klub Sportowy GKS Jastrzębie S.A.
(120 415, 68 zł), Klub Sportowy Jastrzębski Węgiel
S.A. i Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie (każdy
z nich po 80 000 złotych).
Jastrzębskie dzieci i młodzież będą mogły próbować
swoich sił również w lekkoatletyce, pływaniu w płetwach, szachach, jeździectwie, boksie, karate, judo
i minisiatkówce. Szkolenia i organizację zawodów dla
osób niepełnosprawnych, w ramach programu „Siatkówka dla wszystkich”, prowadzić będzie Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia.

W gazecie „Jastrząb” przeczytacie o najważniejszych inwestycjach
drogowych, realizowanych w naszym mieście. Zajrzymy również
do remontowanych Łazienek III, który to obiekt latem tego roku
zostanie otwarty dla mieszkańców, na budowę nowego bloku TBS-u i do specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego oraz Centrum Usług Specjalistycznych.

Dzięki dotacjom z miasta odbędzie się również pięć
ważnych imprez sportowych. 32.000 złotych to kwota
dofinansowania dla Pressingowej Petardy MTB XCO
UCI C3 w Jastrzębiu-Zdroju. To zawody odbywające się
w randze Pucharu Polski. 12.000 złotych przeznaczono natomiast na organizację Międzynarodowego Turnieju Carbon Cup Karate Kyokushin 2022.

Z przyjemnością zapraszam do korzystania z rowerów miejskich,
które zostają w tym roku oddane w Wasze ręce już od początku
marca. Koniecznie też zapoznajcie się z zasadami zgłaszania projektów do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego. To aż 3 miliony
złotych, które czekają na Wasze pomysły.

Prócz tego odbędzie się również V Międzynarodowy
Turniej Bokserski Dzieci i Młodzieży i VII Międzynarodowy Turniej Bokserski imienia Tadeusza Wijasa oraz IV
Międzynarodowy Turniej Minihokeja Laszkiewicz Cup.

Zachęcam do tego, by na bieżąco śledzić stronę internetową miasta
– www.jastrzebie.pl

Łącznie na zadania związane ze
wspieraniem i upowszechnianiem
kultury fizycznej w 2022 roku
przeznaczono 599 999,68 zł.
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JAKĄ TRASĄ POJEDZIE KOLEJ?
Harmonogram prac, terminy wykupu gruntów, a także przebieg
dróg do osiedla Jastrzębie Górne i Dolne stały się głównymi
tematami konsultacji wokół budowy linii kolejowej CPK.

Jak podkreślali przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego, prace budowlane nad jastrzębską linią kolejową powinny zakończyć się do 2030 roku, a wybór
wariantu inwestorskiego, spośród czterech opracowanych przez tę instytucję,
ma nastąpić jeszcze w tym roku. Tymczasem nie zaplanowano w nich drogi, która
pozwalałaby na sprawną komunikację
z osiedlem Jastrzębie Górne i Dolne.

Państwo możliwości komunikacji mieszkańców, ale tylko i wyłącznie poprzez ulicę Św.
Nepomucena. W innych wariantach mieszkańcy osiedla Jastrzębie Górne i Dolne zostali praktycznie odcięci od miasta. Apeluję
o uwzględnienie nowych lub zachowanie istniejących ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania miasta
i jego mieszkańców – napisała prezydent
miasta Jastrzębie-Zdrój, Anna Hetman.

– Mając na względzie dotychczasowe ustalenia ze spotkań z przedstawicielami CPK
z niepokojem przyjęłam zaprezentowane na
spotkaniu z mieszkańcami warianty przebiegów przez miasto połączenia kolejowego.
Wielokrotnie zwracaliśmy Państwa uwagę,
zarówno w trakcie rozmów, spotkań, jak i kierując pisma, na bezwzględną konieczność
zapewnienia dostępności komunikacyjnej
z resztą miasta mieszkańcom osiedla Jastrzębie Górne i Dolne. Tym bardziej szokuje,
że zgodnie z informacjami przekazanymi 23
lutego br. mieszkańcom jedynie w wariancie
czerwonym przebiegu połączenia zachowali

Jak podkreślała prezydent Anna Hetman,
w piśmie z 26 października 2021 roku,
miasto wskazywało na konieczność m.in.
budowy kładek, przepustów czy tuneli
pozwalających na przejazd z jednej strony
torowiska na drugą.
Niezwykle istotnym tematem dla mieszkańców była również kwestia wykupu
gruntów. Do tego dojdzie najwcześniej
w 2024 roku. Jastrzębianie pytali również
o możliwość przedłużenia linii kolejowej
w okolice ulicy Granicznej, czy stworzenia
dodatkowych przystanków. Jak podkreślali przedstawiciele CPK, wszystkie tego

typu wnioski można wciąż zgłaszać w ramach formuły konsultacyjnej – zostaną
one przeanalizowane. Wśród osób biorących udział w konsultacjach nie zabrakło
również wątpliwości, gdzie będzie zlokalizowany dworzec główny: – Przystanek
Jastrzębie-Zdrój to miejsce, które zakładamy
jako naszą główną stację. Staraliśmy się ją
zlokalizować jak najbliżej dworca autobusowego – poinformował przedstawiciel Centralnego Punktu Komunikacyjnego.
Konsultacje on-line w sprawie inwestycji
prowadzonej przez Centralny Port Komunikacyjny były tylko jedną z form kontaktu
z mieszkańcami Jastrzębia-Zdroju i nie miały
za zadanie zastąpienia spotkań prowadzonych na żywo. Te zaplanowano na wiosnę.
Z przebiegiem konsultacji on-line można
zapoznać się za pomocą relacji na portalu
YouTube.
Wciąż można zgłaszać uwagi za pomocą
ankiety dostępnej w internecie.
tekst: Barbara Englender

RELACJA ON-LINE

ANKIETA

NOWY PUNKT
POBIERANIA WYMAZÓW
Punkt prowadzony jest przez Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze. Badania na obecność koronawirusa można
wykonać przy ul. Rybnickiej 6 (parking przy kopalni Zofiówka).

W punkcie można realizować badania refundowane przez
NFZ i prywatne.
Kontakt do laboratorium: 539 142 765.
GODZINY POBIERANIA WYMAZÓW:
poniedziałek – piątek 08:10-10:10, 15:00-17:30
sobota – niedziela 12:00-16:15
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Pierwsi uchodźcy z Ukrainy są już w Jastrzębiu.

JESTEŚMY PRZYGOTOWANI
NA PRZYJĘCIE UCHODŹCÓW

– Na ten moment jesteśmy przygotowani do przyjęcia 200 uchodźców z Ukrainy. Miejsca zabezpieczyliśmy w obiektach miejskich. Każdy
z nich w ciągu 6 godzin od momentu przyjazdu otrzyma od nas gorący
posiłek, a w dalszej kolejności pełne wyżywienie. To nasz wkład, jako
miasta, ale i efekt współpracy z jedną z jastrzębskich firm. Pierwsze
osoby, które do nas dotarły, trafiły do prywatnych domów – deklaruje
Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.
Ostatnie godziny, to intensywne spotkania władz miasta ze sztabem zarządzania kryzysowego.
– Czyniliśmy starania i dziś jesteśmy przygotowani do tego, aby otoczyć stosowną opieką obywateli Ukrainy – dodaje Grzegorz Osóbka,
szef sztabu.
Zaznaczył, że zapewniona obecnie liczba miejsc jest wystarczająca w odniesieniu do napływu uchodźców z Ukrainy z woj. podkarpackiego. To właśnie stamtąd uchodźcy będą relokowani do wo-

jewództw małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.
Po przekroczeniu granicy są rejestrowani w specjalnym systemie,
a następnie decyzją wojewody podkarpackiego rozmieszczani.
Na Śląsku za rozdysponowanie uchodźców odpowiada wojewoda śląski. To on decyduje, gdzie umieszczani są uciekający przed
wojną Ukraińcy.
Na bieżąco miasto Jastrzębie konsultuje się w wojewodą śląskim
nt. wszelkich ewentualności dotyczących wsparcia dla obywateli Ukrainy, zarówno bezpośrednio udzielanego przez samorządy, jak i koordynacji, współpracy między rządem i samorządem,
a także zapewnienia bezpieczeństwa medycznego, sanitarnego
i socjalnego.
Wszelkie instrukcje dla uchodźców, co powinni zrobić po wjeździe
do Polski, znajdują się m.in. na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dla obywateli Ukrainy działa infolinia 32 606 32 32.

Możesz wesprzeć uchodźców z Ukrainy na kilka sposobów.

JAK MOŻESZ POMÓC?

ZBIÓRKA PRODUKTÓW

DOŁĄCZ DO GRUPY

W siedzibie Straży Miejskiej prowadzona jest całodobowo zbiórka produktów, które zostaną przekazane mieszkańcom Ukrainy
(zarówno w Ukrainie jak i w naszym mieście). Prosimy nie przynosić rzeczy spoza listy. Apelujemy, by powstrzymali się Państwo
od samodzielnie organizowanych zbiórek i wyjazdów na granicę.
Wiele rzeczy jest niepotrzebnych, marnuje się lub trafia w nieodpowiednie miejsca.

By skoordynować pomoc, jaką oferują
jastrzębianie, założyliśmy na Facebooku grupę „Jastrzębianie solidarni
z Ukrainą”. Już teraz przyłączyło się do
niej prawie 2000 osób. Tam prosimy
kierować wszelkie ogłoszenia, oferty
i inne istotne informacje.

PRZYJMIJ UCHODŹCÓW
POD SWÓJ DACH
Pomoc dla mieszkańców Ukrainy to nie tylko zbiórki produktów.
To również zakwaterowanie dla uchodźców. W miejskich obiektach zapewniono 200 miejsc, jednak nie zastąpią one w pełni
domowych warunków. Pod numerem 797 045 979 przez całą
dobę można zaproponować Ukraińcom zakwaterowanie i inne
formy pomocy. Informacje te zostaną przekazane do Ośrodka
Pomocy Społecznej, a tam pracownicy dopasują je do konkretnych osób potrzebujących.
Jeśli już teraz przyjęli Państwo pod swój dach uchodźców, pamiętajcie, że należy ich zgłosić do siedziby zarządzania kryzysowego,
czyli do Straży Miejskiej. Dzięki temu trafi do nich każda niezbędna pomoc, a miasto będzie miało pełną wiedzę na temat ilości
tych osób w Jastrzębiu. Ułatwi im to wszelkie formalności. Prosimy rejestrować uchodźców z Ukrainy pod numerem 32 47 85 290
lub 32 47 85 253.
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Zeskanuj kod i dołącz →

WESPRZYJ FINANSOWO
Na uchodźców z Ukrainy czeka w naszym mieście teraz 200
miejsc. Zabezpieczyliśmy je w obiektach miejskich dla tych osób,
które nie trafiają do prywatnych rodzin. Uchodźcy, poza dachem
nad głową otrzymają niezbędną pomoc, środki higieniczne i wyżywienie. Zapłaci za to miasto.
Uruchomiliśmy też specjalny numer konta, dedykowany właśnie
potrzebom tych Ukraińców, którzy trafią do nas uciekając przed
wojną. Na numer konta 89 8470 0001 2001 0017 6125 0419
mogą Państwo wpłacać pieniądze, które zostaną wykorzystane na utrzymanie i pomoc tym ludziom. W taki sposób jesteśmy
w stanie realnie odpowiadać na ich podstawowe potrzeby.
Aby być na bieżąco z informacjami na temat uchodźców śledź
stronę www.jastrzebie.pl i stronę Miasto Jastrzębie-Zdrój na Facebooku.

LISTA PRODUKTÓW I ŚRODKÓW,

KTÓRE PRZEKAŻEMY POTRZEBUJĄCYM NA UKRAINIE
(W TYM OCZEKUJĄCYM PRZED PRZEJŚCIAMI GRANICZNYMI).

MIEJSCE ZBIÓRKI:
Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60
Odzież i okrycie:
• Koce zwykłe i termiczne
• Śpiwory
• Podkładki pod materac do spania
z wodoodpornej folii aluminiowej
• Materace
• Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości:
• Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
• Dezodoranty
• Pasta do zębów
• Szczoteczki do zębów
• Grzebienie
• Bielizna damska, męska, dziecięca
• Podpaski
• Pampersy
• Pieluchy dla dorosłych
• Papier toaletowy i ręczniki papierowe
• Ręczniki (w tym z mikrofibry)
• Worki na śmieci
• Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
• Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność:
• woda
• żywność do szybkiego przygotowania (instant)
• batony (w tym energetyczne)
• bakalie, orzechy
• konserwy
• makarony, płatki zbożowe do szybkiego
przygotowania
• narzędzia kuchenne jednorazowego lub
wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka,
widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub
plastik)
Inne:
• Zapałki
• Baterie, powerbanki
• Oświetlenie, w tym latarki
• Świece
• Zestawy pierwszej pomocy
• Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki
przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na
kaszel i przeziębienie)

CHCESZ PRZYJĄĆ UCHODŹCÓW?
Zadzwoń

797 045 979
Infolinia całodobowa
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O BEZPIECZEŃSTWIE I NIE TYLKO

Dwa posiedzenia Rady Miasta mają już
w tym roku za sobą jastrzębscy radni.
Pierwszą, styczniową, zdominował temat
bezpieczeństwa. Tym bardziej wymowny
jest fakt, że druga z nich rozpoczęła się
apelem o zaniechanie działań wojennych,
które dokładnie w tym samym dniu rozpoczęły się za naszą wschodnią granicą.

Podczas styczniowej sesji, szczegółowe
prezentacje przedstawili przedstawiciele służb porządkowych – policji, straży
miejskiej i straży pożarnej (więcej o stanie
bezpieczeństwa w mieście piszemy na kolejnej stronie).
Jastrzębscy radni przyjęli wnioski i interpelacje między innymi w sprawie planów
budowy linii wysokiego napięcia w naszym
mieście, doświetlenia i wyznaczenia no-

wych przejść dla pieszych, przebudowy wyjazdu z remizy OSP Jastrzębie Górne i systemu zgłaszania miejskim służbom miejsc
wymagających interwencji. Radni podjęli
uchwałę dotyczącą zmiany nazwy Zespołu
Szkół Zawodowych na Zespół Szkół Techniczno-Branżowych w Jastrzębiu-Zdroju
oraz likwidacji filii nr 3 Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ulicy Krakowskiej.

Nowe nazwy zyskały jastrzębskie ronda w ciągu Alei Piłsudskiego: Powstań
Śląskich i Porozumienia Jastrzębskiego.
Radni zdecydowali też o nadaniu nowym
ulicom nazw: ul. Złota (Moszczenica) ul.
Wisławy Szymborskiej i ul. Czesława Miłosza (os. Jastrzębie Górne i Dolne).
Rada Miasta przyjęła również gminny program profilaktyki i rozwiązywania proble-

mów alkoholowych na 2022 rok, roczny
program współpracy z organizacjami pozarządowymi czy program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Na wniosek młodych mieszkańców miasta marzec 2022
roku ogłoszony został miesiącem ekologii.
Przypominamy, że transmisje obrad
oraz nagrania archiwalne można oglądać
w platformie eSesja.tv.
tekst: Barbara Englender,
Kamila Sadowska-Lasyk

TRANSMISJA OBRAD

Teraz do Czech pojedziemy autobusem.

Z KARWINY DO JASTRZĘBIA, Z JASTRZĘBIA DO KARWINY

Z Karwiny przez Petrowice, Marklowice,
Zebrzydowice i przyległe strefy przemysłowo-handlowe do Jastrzębia. Taki przebieg
będzie miała nowa linia autobusowa na
granicy Polski i Czech. Obejmie łącznie 22
przystanki w 5 gminach, w tym Zebrzydowicach, Marklowicach i czeskich Petrowicach. Pasażerowie będą mogli skorzystać
z 7 połączeń w dni robocze i 3 w weekendy.
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– W naszym mieście autobus zatrzyma się na
przystankach: przy Podhalańskiej, na dworcu
Arki Bożka, osiedlu Pionierów, przy Hali Sportowej, 1 Maja, Armii Krajowej i na dworcu
w Zdroju – informuje Anna Hetman.
Dla jastrzębian nowa linia to nie tylko możliwość odwiedzenia Karwiny, ale też dojazdu do strefy przemysłowej Nowe Pole,
gdzie pracuje wielu z nich.

Linia rusza 6 marca. Będzie ją obsługiwał
przewoźnik ČSAD Karviná, członek grupy
Transdev. Bilet zwykły będzie kosztował
ok 40 koron (ok. 7,5 zł), a studenci i seniorzy powyżej 65 roku życia zapłacą tylko 10
koron (niecałe 2 zł). Za przejazd zapłacimy
u kierowcy, gotówką lub kartą płatniczą.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

324 policjantów, strażaków i strażników miejskich
dbało o bezpieczeństwo jastrzębian w 2021 roku.

ROZMAWIALI
O BEZPIECZEŃSTWIE

Na pierwszej w 2022 roku sesji Rady Miasta mundurowi z trzech jednostek: Policji, Straży
Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej przedstawili raporty z działalności w minionym roku.

Policja
W Komendzie Miejskiej Policji w 2021
roku było zatrudnionych 201 funkcjonariuszy. Najwięcej, bo aż 99, pracuje w Wydziale Prewencji. Mundurowi odnotowali
1855 przestępstw, w tym 1255 to przestępstwa kryminalne. Ich wykrywalność
jest na stabilnym poziomie. W ciągu całego roku policjanci zabezpieczyli prawie
8 kilogramów narkotyków.
Coraz lepiej wygląda sytuacja na jastrzębskich drogach. W ubiegłym roku
w naszym mieście były tylko 34 wypadki.
Ich liczba systematycznie spada od 2015
roku. Wtedy wypadków było ponad 100.
Spada też liczba rannych w wypadkach.
W 2021 roku było ich 41. Częściej za to
przekraczamy dozwoloną przepisami
prędkość. Przez rok było takich przypadków 4511, rok wcześniej – 3029.

Skontrolowano też 240 palenisk w posesjach pod kątem przestrzegania przepisów
dotyczących niskiej emisji.

Straż Pożarna
W naszej komendzie PSP pracuje 85 osób.
Obszar działania komendy to nie tylko Jastrzębie-Zdrój, ale również część Pawłowic, Zebrzydowice, Mszana i Godów. Łącznie strażacy chronią teren zamieszkany
przez 130 tysięcy osób.
W 2021 roku strażacy wykonali 1517 in-

terwencji: 186 pożarów, 1194 innych zagrożeń a także… 137 fałszywych alarmów.
Na terenie miasta działa 6 ochotniczych
straży pożarnych – Bzie, Górne, Moszczenica, Ruptawa, Szeroka, Jastrzębie-Zdrój.
W czasie pandemii funkcjonariusze zajmowali się dodatkowo transportem tlenu
do szpitala, transportem żywności dla
osób na kwarantannie a OSP wspierały
szpital wolontariacko.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Praca policji to też profilaktyka. W ciągu
roku funkcjonariusze odbyli 307 spotkań,
podczas których mówili o bezpieczeństwie, edukacji prawnej, cyberprzestępczości i ruchu drogowym.
Do dyspozycji policjanci mają 35 samochodów i 2 rowery.

Straż Miejska
W Straży Miejskiej zatrudnionych jest 36
osób. Do dyspozycji mają 6 samochodów
i 6 rowerów. Strażnikom w pracy pomaga
monitoring wizyjny. To 40 kamer w mieście i dodatkowych 15 w okolicach Urzędu
Miasta. Funkcjonariusze używają też kamer nasobnych.
Do Straży Miejskiej wpłynęło w 2021
roku 4276 zgłoszeń. W ciągu roku
z ogrzewalni dla bezdomnych skorzystano łącznie 3381 razy.
Strażnicy przez cały rok rozwozili też po
przychodniach i innych placówkach środki ochrony osobistej: płyn do dezynfekcji,
maseczki, rękawiczki jednorazowe, fartuchy, gogle i przyłbice.
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MAMY NOWĄ
ŚWIETLICĘ!
UWAGA,
KIEROWCY!

Przebudowa
skrzyżowania ulicy
Podhalańskiej
z Handlową weszła
w kolejny etap.

28 lutego została wprowadzona czasowa
zmiana organizacji ruchu na Podhalańskiej.
Wyłączony z ruchu został fragment ulicy
Podhalańskiej – od ronda Ruptawskiego do skrzyżowania z ulicą Mazowiecką. Objazd prowadzi ulicami Cieszyńską,
Małopolską i Mazowiecką. Zmiany obowiązywać będą do końca kwietnia br.
Przypomnijmy, że głównym założeniem tej
inwestycji jest wykonanie dodatkowego,
czwartego wlotu od strony południowej,
który umożliwi dojazd do nowo powstającego centrum handlowo-usługowego.
Na zjeździe zaprojektowano dwie jezdnie
o szerokości 4 i 6 metrów. Zostaną one
oddzielone od siebie wyspą rozdzielczą.
Jednocześnie zaprojektowano przebudowę wyspy w ciągu ulicy Podhalańskiej
oraz dodatkowe pasy ruchu w ciągu ulicy
Podhalańskiej.
Rozbudowa z przebudową ulicy Podhalańskiej podyktowana jest koniecznością
poprawy bezpieczeństwa uczestników
ruchu drogowego oraz zapewnieniem
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
wszystkich wlotów wraz z wlotem projektowanym, istniejącego skrzyżowania.
Przypomnijmy, że przy przebudowywanym skrzyżowaniu powstaje park handlowy o powierzchni 4,5 tysiąca metrów
kwadratowych. Każdy ze sklepów będzie
miał osobne wejście.
Przebudowę skrzyżowania finansuje inwestor.
tekst: Izabela Grela
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Jastrzębski Ośrodek Pomocy Społecznej
wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być razem” uruchomił Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego
oraz Centrum Usług Specjalistycznych.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat” – słowa Janusza Korczaka, które
z korkowej tablicy witają gości stanowią
motto pracowników świetlicy. – Moją misją jest przekazać miłość i bezpieczeństwo
dzieciom, które mają w życiu trudności, braki.
Mam nadzieję stworzyć takie miejsce, które
będzie gwarantować prawo do szacunku,
godności. Będziemy patrzeć na każde dziecko indywidualnie, każdemu stworzymy możliwości samorozwoju – powiedziała Milena
Madej – Kruszyńska, kierownik placówki.
Pomocą zostanie objętych nawet 40 dzieci w świetlicy oraz minimum 24 w ramach
Centrum Usług Specjalistycznych z rejonów os. 1000-lecia, ul. Gagarina, sołectwa Szeroka.
– W jednym miejscu zajmiemy się kompleksowo rodziną: poprzez pracę z dziećmi w placówce wsparcia dziennego oraz poprzez pra-

cę z rodzicami bądź opiekunami w Centrum
Usług Społecznych. Wszystko po to, aby
wzmacniać kompetencje rodzicielskie a tym
samym wspierać rodzinę w przezwyciężaniu
trudności – tłumaczy Klaudia Nietrzebka,
dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej.
Placówki są czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach od 14:00 do 18:00 oraz
w soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.
– Budynek oddajemy w ręce mieszkańców.
Mam nadzieję, że spełni oczekiwania i cieszę
się, że pierwsze opinie lokalnej społeczności
sugerują, że był to strzał w dziesiątkę. Cieszę
się również, że ten projekt mogliśmy zrealizować ze środków unijnych – powiedziała
Anna Hetman, prezydent miasta.
Projekt utworzenia obu placówek opiewa na wartość 523 756,06 zł, z czego
445 192,65 zł stanowią środki dotacji
Unii Europejskiej, 41 900,48 zł środki z budżetu państwa, a 36 662,93 zł
wkład własny miasta.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
fotografie: Łukasz Parylak

MAJOWĄ
PO NOWEMU
Trwa remont kolejnego, 200-metrowego, odcinka ulicy Majowej. W ramach prac wymieniana jest podbudowa pod konstrukcję jezdni. Na tak przygotowanym terenie ułożone zostaną warstwy asfaltu betonowego.
Wzdłuż Majowej zaplanowano również przełożenie instalacji
wodociągowej. Remont ulicy to kontynuacja wcześniejszych
prac. Tym razem obejmują one odcinek od budynku nr 33 do
skrzyżowania z ul. Torową. Jest to również jeden z elementów
wieloletniego Programu Modernizacji Dróg, prowadzonego
w Jastrzębiu-Zdroju.
tekst: Barbara Englender

W PARKU
ZOBACZYCIE
WYSTAWY
Najprawdopodobniej latem będzie można korzystać z budynku ulokowanego w samym sercu
Parku Zdrojowego.
Budynek Łazienki III przechodzi gruntowną rewitalizację. Za zgodą konserwatora zabytków
wyburzono wszystkie ściany wewnętrzne. Na
bazie dwóch zewnętrznych odtworzono bryłę
zabytku, powiększając przy tym jego kubaturę.
W budynku wstawiono nowe okna, wykonano
również wszystkie niezbędne instalacje. Obecnie
wewnątrz trwają prace wykończeniowe: przygotowywane są ściany i stropy, a na niższej kondygnacji kładzione są płytki. Równocześnie, wykonywana jest elewacja zewnętrzna budynku.
Po zakończeniu tych prac wykonawcy przystąpią do uporządkowania terenu wokół Łazienek.
Zostały już wykonane nowe murki oporowe oraz
schody prowadzące do obiektu. A ten otwarty
zostanie dla mieszkańców latem. Dzięki remontowi, jastrzębianie będą mogli nie tylko obcować
ze sztuką w nowej przestrzeni wystawowej (mogącej pomieścić 50 osób), ale także brać udział
w warsztatach czy korzystać z ciemni fotograficznej. Prócz tego w budynku zostaną utworzone także pomieszczenia biurowe, techniczne czy
administracyjne oraz toalety.
Inwestycja ta prowadzona jest dzięki skuteczności miasta w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Łączny koszt rewitalizacji Łazienek III wynosi:
7 556 118,92 zł. Z tego ponad 6,5 miliona pokryte zostanie dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
tekst i fotografia: Barbara Englender

85 NIERUCHOMOŚCI
Z NOWĄ KANALIZACJĄ
Mieszkańcy Ruptawy-Cisówki uzyskają dostęp do nowej kanalizacji. W związku z pracami zamknięta została ulica Traugutta.
Do końca marca potrwają prace przy budowie kanalizacji na
Traugutta i Sadowej. Linia kanalizacyjna liczyć będzie sobie około 3 kilometrów. Dzięki niej 85 nieruchomości (domów mieszkalnych czy działek budowlanych) zostanie skanalizowanych.
Koszt tej inwestycji wyceniono na ponad 5 milionów złotych.
Z uwagi na technologię wykorzystywaną przy pracach, ulica
Traugutta jest zamknięta dla ruchu, wyznaczono objazd przez
ulicę Zdziebły.
tekst: Barbara Englender
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CO SIĘ DZIEJE PRZY BUDOWIE RONDA NA SKRZYŻOWANIU ULIC RANOSZKA, ARMII KRAJOWEJ I WIEJSKIEJ?
Dobiegają końca prace związane z przebudową sieci teletechnicznej, wodociągowej i elektroenergetycznej. Wykonawca
inwestycji rozpoczął też roboty związane z przygotowaniem
podłoża pod budowę chodników. W trakcie przygotowania są
również nawierzchnie asfaltowe dróg w rejonie ul. Armii Krajowej i ul. Wiejskiej.
I to nie wszystko. Rozpoczęto także roboty w ciągu ul. Ranoszka. Ruch samochodowy odbywa się tu wahadłowo. Taka
organizacja przejazdów zostanie utrzymana do końca trwania
realizacji inwestycji, czyli do końca maja b.r.
Przypomnijmy, że efektem końcowym tej inwestycji będzie
znaczna poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu. Budowane rondo powstaje w miejscu 6-wlotowego skrzyżowania.
W wyniku przebudowy ulica Wiejska otrzyma nowy przebieg
od ulicy Ranoszka do Kolejowej. Przebudowane zostaną też
dwa inne skrzyżowania: z ulicami Wyszyńskiego i Kolejową.
Wykonane zostaną również chodniki, oświetlenie i odwodnienia. Powstaną również dwie zatoczki autobusowe. Miasto
zdobyło na tę inwestycję 6 milionów złotych dofinansowania
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
tekst: Izabela Grela

NOWY BLOK ROŚNIE W ZDROJU
– Zakończono prace nad konstrukcją nośną
budynku – prace żelbetowe i murowe. Wykonano też konstrukcje drewnianej więźby
dachowej. Żuraw wieżowy został już zdemontowany. Instalacja sanitarna i elektryczna jest już gotowa do drugiego piętra,
a stolarka okienna do trzeciego – relacjonuje Adam Kieś, kierownik budowy.
Aktualnie na ostatnim piętrze montowane są okna. Wykonywane jest pokrycie
dachu wraz z montażem okien połaciowych oraz elewacja. Trwa dalszy mon-
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taż instalacji sanitarnych i elektrycznych,
również w garażu, oraz prace nad kanalizacją deszczową na zewnątrz. Zaczęły się
już roboty wykończeniowe.

i łazienkach – płytki ceramiczne. Na wyposażeniu znajdą się piece gazowe CO/
CWU, piece gazowe z piekarnikami i armatura sanitarna.

W nowym, 5-piętrowym bloku, znajdą się
33 dwu-, trzy- i czteropokojowe mieszkania o powierzchni od 51 do 77 metrów
kwadratowych.

Koszt całej inwestycji to 9 milionów 470
tysięcy złotych. Jej zakończenie zaplanowano na połowę 2022 roku. Za realizację
odpowiada Przedsiębiorstwo Budowlane
„CZĘSTOBUD”.

Wszystkie zostaną wykończone w wysokim standardzie. Na podłogach zamontowane zostaną panele, w kuchniach

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
fotografia: Łukasz Parylak

TESTY
WIADUKTU JUŻ
W CZERWCU!
Prace nad budową wiaduktu
przy alei Piłsudskiego idą
nieprzerwanie. Na początku
czerwca 2022 zaplanowane
jest wykonanie próbnego
obciążenia.
Obecnie trwa budowa samej konstrukcji wiaduktu. Następnie
będzie można przejść do kolejnych etapów prac – w tym wykonania izolacji betonu oraz położenia twardolanego asfaltu.
Przed wykonawcą jeszcze budowa chodników oraz murów oporowych. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie uliczne oraz
bariero-poręcze. W bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu zostanie wykonana przebudowa jezdni, chodników i ścieżek rowerowych na dalszych odcinkach alei.
tekst: Barbara Englender

WYZWOLENIA
BĘDZIE PROSTA,
PROŚCIUTEŃKA
Ponad 2 miliony
dofinansowania
pozyskaliśmy na dalszą
przebudowę ul. Wyzwolenia!
2 071 085,50 zł otrzymało miasta Jastrzębie-Zdrój
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę
i przebudowę ulicy Wyzwolenia od skrzyżowania z ul.
Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Przemysłową.
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
– Kolejne pieniądze, które otrzymaliśmy to realna szansa
na poprawę infrastruktury drogowej w naszym mieście.
Nie tylko zwiększymy bezpieczeństwo na drogach ale
też ułatwimy dostęp do terenów inwestycyjnych – mówi
Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.
W ramach otrzymanych pieniędzy przebudowany i rozbudowany zostanie 560 metrowy odcinek drogi ul. Wyzwolenia od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Przemysłową. Na ww. odcinku zostaną
zbudowane chodniki, pobocza, ciągi pieszo-rowerowe
wraz z oświetleniem. Rozbudowane zostanie również
skrzyżowanie ul. Wyzwolenia z ul. Przemysłową.
– Odcinek objęty zadaniem jest w bardzo złym stanie
technicznym, nie posiada chodników ani oświetlenia.
Istniejące pobocza gruntowe w wielu miejscach nie
spełniają podstawowych parametrów technicznych –
są one nieutwardzone, ulegają zwężeniu i podwyższeniu – mówi Roman Foksowicz, zastępca prezydenta.
– Na tym odcinku są miejsca, gdzie nie ma pobocza,
a piesi zmuszeni są korzystać z jezdni. Realizacja
zadania, znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, warunki funkcjonowania
przedsiębiorców oraz stworzy odpowiednie warunki
do powstania nowych podmiotów gospodarczych.
Przypomnijmy, że od listopada trwa przebudowa innego odcinka ulicy Wyzwolenia – od skrzyżowania z ul.
Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury. Zaś
jeszcze wcześniej przebudowane było samo skrzyżowanie i przepust w ciągu drogi.
tekst: Izabela Grela
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Dobro procentuje.
Oddaj 1% podatku
organizacjom
z Jastrzębia-Zdroju.

1% OD
JASTRZĘBIAN
DLA JASTRZĘBIAN
– Jastrzębianie coraz chętniej przekazują
1% podatku naszym miejskim organizacjom. To pokazuje nie tylko ich hojność, ale
też zaangażowanie w sprawy lokalne. Oddając 1% nic nie tracimy, a inni mogą wiele
zyskać. Pomóżmy im pomagać – zachęca
prezydent Anna Hetman.
W 2021 roku jastrzębskim organizacjom pożytku publicznego w naszym
mieście przekazaliście z 1% podatku
prawie 319 tysięcy złotych. Ponad połowa tej kwoty, bo aż 167 074,02 zł,
trafiło do Hospicjum Domowego im.
ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Spora
kwota, 68 879,12 zł trafiła również do
Fundacji Ogniwo. Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery
Łapy” z wpłat 1% podatku otrzymało 25
361,70 zł. JKH GKS Jastrzębie otrzymał
11 792,40 zł, a jastrzębski ZHP – 10
049,60 zł.
W tym roku jastrzębianie mogą wesprzeć jedną z 19 lokalnych organizacji
pożytku publicznego, oddając im 1%
podatku. To kluby sportowe, fundacje
opiekujące się zwierzętami, działające
na rzecz osób z niepełnosprawnościami czy edukujące dzieci i młodzież. Żyją,
działają i pomagają wśród nas. Teraz
to my możemy pomóc im – zupełnie
za darmo! Wystarczy podać ich nazwę
i numer KRS wypełniając formularz PIT.
Wpływy z 1% to dla nich niejednokrotnie
ogromna część budżetu.
Sprawdź, kogo można wesprzeć w tym
roku i pamiętaj – dobro procentuje!
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk
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126 627,28 kilometra – to trzykrotnie więcej niż obwód kuli ziemskiej, a zarazem dystans,
jaki przejechali na miejskich rowerach w ubiegłym roku jastrzębianie. W tym roku mamy
szansę pobić ten rekord. Nowy sezon rowerów miejskich rusza już z początkiem marca.

– Bardzo się cieszę, że znów możemy oddać w ręce mieszkańców jastrzębskie rowery
miejskie. System JASkółka nie bez powodu zawsze cieszył się popularnością, jestem
przekonana, że i w tym sezonie tak będzie – powiedziała prezydent Anna Hetman.
Na amatorów rowerów miejskich czekać będą 84 pojazdy na 26 stacjach. Aby
z nich skorzystać, wystarczy pobrać specjalną aplikację lub skorzystać z systemu SMS. Opłaty za korzystanie z rowerów miejskich w tym roku nie zmieniły
się. Pierwsze 20 minut jest darmowe. Po ich przejechniu pobierana jest opłata
w wysokości 3 groszy za minutę.
Sezon rowerów miejskich potrwa do 30 listopada. Wszystkie szczegóły dotyczące korzystania z rowerów miejskich na stronie internetowej systemu.
tekst: Barbara Englender

NAŁADUJESZ ROWER NA ŻELAZNYM!
Na jastrzębskiej części szlaku powstały
dwa punkty ładowania rowerów oraz
samoobsługowe stacje naprawcze.
Miasto zainwestowało w kolejne dwie
wiaty, w których można naładować i naprawić swój rower. Pierwsza znajduje się
przy skrzyżowaniu szlaku z ulicą Komuny
Paryskiej, druga przy przepuście pod ulicą Zdziebły.
– Zależy nam przede wszystkim na komforcie rowerzystów, którzy odwiedzają, lub
chcą odwiedzić Żelazny Szlak Rowerowy.
Nie wyobrażam sobie, by mogło na nim
zabraknąć takich urządzeń – mówi prezydent Anna Hetman.
W sumie na Żelaznym Szlaku Rowerowym cyklista może skorzystać z sześciu
wiat. Dwie z nich są wyposażone we
wspomniane stacje naprawcze i ładowar-

ki, do których jednocześnie można podłączyć aż cztery rowery. Napięcie ładowarek wynosi 230V. Zaś zestawy naprawcze
wyposażone są we wkrętak, klucz uniwersalny, klucz płaski, klucz nastawny,
łyżki do opon, stacjonarną ręczną pompkę
powietrzną z manometrem i adapterem
na różne zawory rowerowe.
Inwestycja była po części finansowana
z projektu „Żelazny Szlak Rowerowy –
wsparcie dla EKOturystyki”. Pozwolił on
na zainstalowanie podobnych punktów
ładowania także w naszym partnerskim
mieście Karwina. U naszych południowych sąsiadów postawiono cztery wiaty
z ładowarkami.
tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

Projekt „Żelazny Szlak Rowerowy – wsparcie dla EKOturystyki” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Jastrzębski Budżet Obywatelski to Twój
głos we wspólnej sprawie. Złóż wniosek!

3 MILIONY NA
WASZE POMYSŁY!
Aż 3 miliony złotych – to kwota, jaką w tym roku będą mieli do
dyspozycji jastrzębianie w ramach budżetu obywatelskiego. To
aż 400 tysięcy złotych więcej, niż rok temu. Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono 600 tysięcy, zaś na osiedlowe i sołeckie
– 2,4 miliona. Kwota jest podzielona na 21 jednostek miasta.
– Budżet obywatelski to praktyczne narzędzie do zmieniania swojego najbliższego otoczenia. To dzięki niemu powstają kolejne place zabaw, tereny rekreacyjne, a niedługo powstanie nowe boisko.
W ubiegłym roku jastrzębianie pokazali, że chcą mieć realny wpływ
na miasto. Wpłynęło do nas ponad 100 pomysłów. Rekordowe okazało się też głosowanie nad tym, które projekty ostatecznie zostaną
zrealizowane. Głosów było ponad 10 tysięcy! Cieszę się, że w tegorocznej edycji do dyspozycji mieszkańców będzie jeszcze wyższa
kwota – mówi prezydent Anna Hetman.
Jak i kiedy złożyć wniosek?
Każdy mieszkaniec, także niepełnoletni, może złożyć dwa
wnioski: ogólnomiejski i osiedlowy bądź sołecki. Mają na to
czas od 1 do 21 marca. Druki są dostępne w Urzędzie Miasta,
w siedzibach Zarządów Osiedli i Rad Sołeckich oraz online (zeskanuj kod QR).

HARMONOGRAM
Działania informacyjne / konsultacje
projektów

luty

Zgłaszanie projektów zadań

1-21 marca

Weryfikacja formalna projektów zadań

22-31 marca

Przekazanie projektów zadań do oceny
merytorycznej

1-5 kwietnia

Wypełnione i podpisane wnioski można przesyłać w formie
elektronicznej na adres e-mail: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl. Formularze można przekazywać także za pośrednictwem skrzynki e-PUAP albo złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta osobiście lub za pośrednictwem poczty
tradycyjnej na adres urzędu we właściwym terminie.
Regulamin i dodatkowe informacje znajdują się na naszej stronie w zakładce Jastrzębski Budżet Obywatelski. Zachęcamy
także do polubienia fanpejdża JBO na Facebooku.

Weryfikacja merytoryczna projektów zadań

6 kwietnia - 15 maja

W przypadku pytań prosimy zgłaszać się do Wydziału Dialogu Społecznego (32 47 85 347 lub 32 47 85 349). Pracownicy rozwieją
wątpliwości lub wskażą osobę do kontaktu w określonym temacie.

Publikacja listy projektów zadań ocenionych
pozytywnie i negatywnie

22-31 maja

Jastrzębski Budżet Obywatelski to Twój głos we wspólnej sprawie!

Zgłaszanie protestów / wycofywanie
projektów zadań
Publikacja listy projektów zadań
zaopiniowanych pozytywnie do realizacji /
poddanych pod głosowanie
Głosowanie nad projektami zadań
Publikacja ostatecznej listy zadań do realizacji
w ramach JBO

www.jastrzebie.pl

tekst: Kamila Sadowska-Lasyk

do 7 dni od dnia
publikacji listy
czerwiec
czerwiec - lipiec
lipiec

POBIERZ WNIOSEK
Jastrząb | LUTY 2022
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Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55, działając na podstawie Art. 35 ust.1 Ustawy o Gospodarce
Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych oraz gruntów, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych pod wynajem.
Lp.

Obręb

Nr
działki

Nr księgi wieczystej

1.

JASTRZĘBIE
MIASTO

88/5

GL1J/00015629/3

Powierzchnia Powierzchnia
użytkowa
dodatkowa
[m2]
[m2]
119,30

-

Adres

Przeznaczenie

Minimalna stawka
czynszu za najem
[zł/m-c]

Okres
najmu

Termin opłat

Wrzosowa 8A

bez ograniczenia
branży

*

do 3 lat

do 10-tego
każdego
miesiąca

* Minimalne miesięczne stawki czynszu zostały ustalone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.693.2021 z dnia
24.11.2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej, stanowiące własność
Miasta Jastrzębie-Zdrój.j
Informacji o przedmiocie najmu udziela Dział Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów MZN (tel. 32 478 70 16).

Załącznik do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.40.2022 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 stycznia 2022 roku

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczonych do oddania w najem
§ 1.
1. Podstawowe informacje o lokalu przeznaczonym do wynajęcia.
Charakterystyka
Nr działki

94/48

Obręb

Jastrzębie Miasto

Karta mapy

--------------

Nr księgi wieczystej

GL1J/00010023/0

Powierzchnia najmu [m2]

67,36

Adres (położenie)

44-335 Jastrzębie-Zdrój, Aleja Józefa Piłsudskiego 60 (V piętro w segmencie A budynku Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój)

Przeznaczenie

Mała gastronomia (z możliwością prowadzenia sprzedaży artykułów spożywczych i artykułów przemysłowych przeznaczenia osobistego np. środki higieniczne, rajstopy)

Stawka czynszu za najem lokalu [zł netto/m2/miesiąc]

4,60

Okres najmu

Od 01.07.2022 r. do 30.06.2025 r.

Termin wpłaty czynszu

Do 25-tego dnia każdego miesiąca

Termin wnoszenia opłat za media

Do 14 dni od daty otrzymania faktury

2. Lokal przewidziano do oddania w najem jego dotychczasowemu Najemcy.
3. Wynajmujący zapewnia Najemcy dostęp do najętego lokalu tylko w godzinach urzędowania Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
4. Miesięczna stawka czynszu została ustalona na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.693.2021 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24.11.2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Miesięczna stawka czynszu została obniżona o 55% na podstawie Zarządzenia Nr Or-IV.0050.601.2016 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 15.11.2016 roku
w sprawie szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
5. Stawka czynszu netto będzie z dniem 01 stycznia każdego roku podwyższana w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie trzech pierwszych kwartałów, w których ceny uległy podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala
się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
6. Niezależnie od czynszu Najemca uiszczał będzie miesięcznie opłaty za media, jakie przypadać będą na wynajęty lokal.
7. Od Najemcy zostanie pobrana kaucja w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu brutto – zgodnie z Zarządzeniem Nr Or.IV.0050.601.2016 Prezydenta Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 15.11.2016 roku w sprawie szczegółowych zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
8. Na Najemcy ciążył będzie obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój. Stawki podatku zostały uchwalone Uchwałą Nr
XII.144.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28.10.2021 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na
2022 rok.

Jastrzębski Telefon Zaufania
„Kontakt”:
32 47 17 878
czynny codziennie (oprócz świąt)
w godz. 18.00 – 22.00
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LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA
Lp.

CZĘŚĆ I: lista wg art. 8a ust 1 pkt 1:
Dni i godziny
działalności
(przyjmowania
interesantów)

Kryteria dostępu do
usługi

Informacje o sposobie
dokonywania zgłoszeń, w tym
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej

ul. 3 Maja 29,
44-200 Rybnik tel. 32 429 49 95

Poniedziałek: 8:00
– 16:00 wtorek: 8:00 –
18:00 środa-piątek 8:00
– 16:00

Każda osoba objęta
ubezpieczeniem
lub zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym

ekuz@nfz.gov.pl – adres do
przesyłania wniosków o wydanie
Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego

Ochrona praw pacjenta

Biuro RPP
Ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
800 190 590
Bezpłatna infolinia
Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@
rpp. gov.pl lub (22) 532 82 43

Poniedziałek-piątek
godz. 08.00-20.00

Z porad może
korzystać każdy kto
ma poczucie łamania
praw pacjenta

https://www.bpp.gov.pl
kancelaria@rpp.gov.pl

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego:
– prawa pacjenta
-leczenie w kraju i poza granicami
-kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia
Grójecka 186
02-390 Warszawa
Infolinia Centralna
800 392 976 (*)
22 572 60 42 (**)
(*) połączenia bezpłatne
(**) koszt zgodnie z taryfą operatora

Poniedziałek-piątek
godz. 08.00-16.00

Każda osoba objęta
ubezpieczeniem
lub zainteresowana
ubezpieczeniem
zdrowotnym

http://www.nfz.gov.pl
infolinia@nfz.gov.pl
każdy oddział NFZ posiada własną
infolinię

Ochrona praw
osób niepełnosprawnych

SIEDZIBA
ul. Żurawia 4 A, 00 – 503 Warszawa
Telefon (22) 461 60 00
KORESPONDENCJA
Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa

Poniedziałek-piątek
godz. 08.00-17.00

Z porad mogą
korzystać osoby
niepełnosprawne,
ich rodziny oraz
organizacje działające
na rzecz osób
niepełnosprawnych

http://www.niepelnosprawni.gov.pl
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
801 801 015
Koszt połączenia zgodnie z taryfą
operatora

Ochrona praw dziecka

Biuro RPD
Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: (22) 583 66 00 .
fax.: (22) 583 66 96.
pn.-pt.
godz.08.15-16.15.
800 121 212
Bezpłatna infolinia

pn. – pt. godz.
08.15-20.00.
(dzwoniąc po godzinach
i w dni wolne można
opisać problem
i zostawić kontakt
do siebie, a doradcy
oddzwonią)

Sprawy przemocy,
relacji rówieśniczych,
szkolnych
i rodzinnych.
Może dzwonić każdy,
kto doświadcza
problemu lub jest
świadkiem.

https://brpd.gov.pl
rpd@brpd.gov.pl

Adres i dane kontaktowe (numer telefonu,
adres strony internetowej)

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Narodowy
Fundusz Zdrowia
– Delegatura
w Rybniku

Obsługa pacjentów m.in. w zakresie:
– elektronicznych Kart Ubezpieczenia
Zdrowotnego – Europejskich Kart
Ubezpieczenia Zdrowotnego, – zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz
przedmioty ortopedyczne, – przyjmowania i rejestracji skierowań na leczenie
uzdrowiskowe

Rzecznik Praw
Pacjenta

Narodowy Fundusz
Zdrowia – Centrala

PRAWA PACJENTA

23.

24.

25.

26.

Rzecznik Praw
Osób Niepełno –
sprawnych

27.

Rzecznik Praw
Dziecka – dziecięcy
telefon zaufania

28.

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Inspektorat
w Wodzisławiu
Śląskim

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Renty, emerytury, świadczenia, zasiłki

ul. Witosa 30
44-300 Wodzisław Śląski

Godziny obsługi
klientów Poniedziałek:
8.00-18.00 Wtorek –
Piątek: 8.00-15.00

Adresaci porad:
– ubezpieczeni
– płatnicy

Infolinia ZUS Wodzisław Śląski:
(22) 560 16 00* z telefonów
stacjonarnych i komórkowych *
koszt połączenia wg umowy klienta
z operatorem telekomunikacyjnym

29.

Centrum Obsługi
Telefonicznej
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych

Zakres informacji:
– pomoc techniczna
– składki
– renty
– emerytury

Klienci mogą skorzystać z pomocy
pracowników w Centrum Obsługi
Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej
w placówce jak wyżej.
Nr centrali :
(22) 667 10 00, (22) 560 16 00
Koszt połączenia zgodnie z taryfą
operatora.

Poniedziałek-piątek
godz. 07.00 – 18.00

Adresaci porad:
– ubezpieczeni
– płatnicy
– lekarze

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/
centrum-obslugi-telefonicznej-cotcot@zus.pl

30.

Okręgowa Inspekcja
Pracy w Katowicach

Porady z zakresu prawa pracy

ul. Owocowa 6-6a 40-158 Katowice
tel. (32) 60 41 208 fax (32) 60 41 250

Poniedziałek-piątek
7:30-15:30

www.katowice.pip.gov.pl
kancelaria@katowice.pip.gov.pl

31.

Centrum
Poradnictwa
Państwowej
Inspekcji Pracy (PIP)

Porady z zakresu prawa pracy

Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa.
tel. 22 391 82 15 fax. 22 391 82 14
801 002 006 (dla tel. stacj.)
459 599 000 (dla tel. kom.)
(22) 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy
zatrudnionych na terenie RP)

Koszt połączenia
zgodnie z taryfą
operatora. Uwaga!!!
naliczane są koszty za
czas oczekiwania na
połączenie .

www.bip.pip.gov.pl,
kancelaria@gip.pip.gov.pl

email: sekretariat.us.jastrzebiezdroj@mf.gov.pl
możliwość kontaktu przez e-PUAP

PRAWO PRACY

PRAWO PODATKOWE
32.

Urząd Skarbowy
w Jastrzębiu-Zdroju

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne, akcyza itp.

ul. 11-go Listopada 13 44-335 Jastrzębie
Zdrój tel.: 32 476-14-71 FAX: 32 47638-03

poniedziałek 7:00 –
18:00
wtorek – piątek 7:00
– 14:30

33.

Krajowa Informacja
Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT,
podatki lokalne, akcyza itp.

ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała
801 055 055 z tel. stacjonarnych.
( (22) 330 03 3 z tel. komórkowych.
+ 48 (22)33 00 330 z tel. zagranicznych.
Koszt zgodnie z taryfą operatora

Poniedziałek-piątek
godz. 07.00-18.00

Z porad może
skorzystać każdy
podatnik

www.kis.gov.pl
więcej: https://
poradnikprzedsiebiorcy.pl/kip-czyli-krajowa-informacjapodatkowa

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO

34.

Rzecznik Finansowy

Prawa ubezpieczonych

Biuro Rzecznika Finansowego
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.
Ubezpieczenia gospodarcze (22) 333 73 28
Ubezpieczenia Społeczne, OFE ZUS
(22) 333 73 26 lub (22) 333 73 27
Ubezpieczenia bankowe i rynku
kapitałowego (22) 333 73 25

pn.-pt.
godz. 08.00-18.00
pn.-pt.
godz.11.00-15.00
pn.-pt.
godz. 08.00-16.00

Porady e-mail: porady@rf.gov.pl
(czas oczekiwania na odpowiedz
e-mailową ok.2 tygodni)
https://rf.gov.pl/kontakt
biuro@rf.gov.pl

kontynuacja zestawienia w kolejnym wydaniu gazety

Jastrząb | LUTY 2022

17

TE BAJKI WYJDĄ
NA ZDROWIE
10 opowieści na ważne tematy. Jastrzębskie Stowarzyszenie Na
Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych I Ich Rodziców „Tęcza” wydało
„Bajki, na zdrowie!”.
Na stronach książeczki można spotkać ufoludka, Kopciuszka,
czy misia, którego bolą zęby. Dowiemy się, co może się stać, gdy
spełnią się pozornie niewinne życzenia oraz jak pomóc brudnemu zwierzątku. Na łącznie niespełna 40 stronach jastrzębscy
nauczyciele przedstawili 10 historii, z których każda dotyka ważnego problemu związanego ze zdrowiem. Wszystkie bajki zostały
zilustrowane wyjątkowymi rysunkami – wykonanymi przez podopiecznych fundacji.

– Wydaliśmy te bajki jako podsumowanie naszego udziału w konkursie „Bohater naszych czasów”. W tym roku jego tematem był covid.
Mamy nadzieję, że pandemia szybko się skończy, podeszliśmy więc
do tematu szerzej – bajki poruszają różne kwestie zdrowotne. Każdy
z nauczycieli wybrał sobie jedno zagadnienie. Nasze dzieci, w ramach
zajęć świetlicowych, zilustrowały te bajki – mówi Jolanta Grabkowska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im. dr. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.
Jak podkreśla Jolanta Grabkowska, jest to już druga tego typu
publikacja, wydana przez stowarzyszenie: – W 2019 wydaliśmy
książeczkę zatytułowaną „Ekobajanie”. Było to podsumowanie wielu
naszych działań ekologicznych. Od dawna bierzemy również udział
w programach grantowych Banku Ochrony Środowiska. W ramach
tych projektów robiliśmy nasadzenia roślin miododajnych, postawiliśmy ule, zbudowaliśmy karmniki dla ptaków. Na wydanie tej książki
otrzymaliśmy środki z miasta – dodaje Jolanta Grabkowska.
Tak jak pierwsza z książeczek, tak i „Bajki, na zdrowie!” trafią do
wszystkich jastrzębskich szkół, przedszkoli oraz jednostek, które
będą nimi zainteresowane. To jednak nie koniec wydawniczych
planów stowarzyszenia. – Chcielibyśmy wydać także trzecią część
bajek. To będzie większy projekt, międzynarodowy. Współpracujemy
ze szkołami w Czechach i w Stanach Zjednoczonych, razem z nimi
chcemy zrobić kolejną książeczkę. Dotyczyłaby ona albo kwestii pokoju na świecie, albo sportu, który w każdym z tych krajów jest rozumiany nieco inaczej. Będzie wydana w trzech językach – zapowiada
Jolanta Grabkowska.
tekst: Barbara Englender

MŁODZI DLA ŚRODOWISKA
Przez swoje działania często pokazują, że przyszłość matki ziemi nie jest im
obojętna. Młodzieżowa Rada Miasta angażuje się w akcje ekologiczne i sama je
organizuje. Kolejna impreza, której przewodniczą odbędzie się w Światowy Dzień
Recyklingu. Już 18 marca na Placu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, będziemy
mogli wziąć udział w nietypowym pokazie mody. Głównym tematem wydarzenia
będzie etyczna moda, ale spotkamy się też
z takimi terminami, jak less waste i upcycling. W ten sposób młodzi chcą pokazać mieszkańcom, że niewykorzystanym
przedmiotom można dać drugie życie.
– Przed wydarzeniem ogłosimy konkurs na
ubranie z odpadów, a już 18 marca zobaczycie pokaz mody tych dzieł. Pod sceną cały
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czas będzie funkcjonowała wielka wymiana
ubrań – chętni mogą wymienić się z innymi
nienoszonymi już ubraniami. Będzie okazja
do wzięcia udziału w warsztatach, na których dowiecie się jak wykorzystywać resztki,
tak żeby zrobić z nich coś nowego – mówiła
Natalia Ulbrych, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta.
Aby zachęcić mieszkańców do dbania
o środowisko, należy zwrócić uwagę na
problem. Wokół tematów środowiskowych obecnych w naszym mieście takich
jak ocieplenie klimatu, koszenie traw,
czy recykling narosło wiele mitów. Bardzo ważne jest edukowanie i dostęp do
wiarygodnych źródeł. Przez cały marzec
w swoich mediach społecznościowych
Młodzieżowa Rada Miasta będzie udo-

stępniać materiały edukacyjne związane
ze środowiskiem i klimatem, a także organizować zbiórki śmieci do których zachęca
mieszkańców, szkoły i przedszkola.
– Myślę, że młodzi są bardziej świadomi degradacji środowiska i ocieplenia klimatu niż
starsze pokolenia. Oczywiście nie jest to reguła, często jest na odwrót. To nasze babcie
i dziadkowie znają czasy kiedy nie było plastiku i rozwiniętego konsumpcjonizmu. Jednak
teraz często sięgają po wygodniejsze, jednorazowe rozwiązania. Uważam, że w ekologiczne przedsięwzięcia warto angażować
starsze, jak i młodsze pokolenia, bo przecież
wszyscy żyjemy na jednej planecie! – podkreślał Sylwester Reymann z Młodzieżowej Rady Miasta.
tekst: Wiktoria Knesz

ORKIESTRA ZAGRAŁA 30. RAZ!
Batna, Hexengrund i Dr Misio. Po rocznej
przewie WOŚP znów zagrał z przytupem.
Jastrzębianie „przejrzeli na oczy” razem w Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na „naszym koncie” zebrano około 130 tysięcy zł. Na podaną kwotę składają się datki z puszek (około 104
tysiące) i z licytacji, które na Allegro, które w tym roku okazały się
rekordowe. Sprzedano na nich rzeczy za ponad 30 tysięcy. Do wylicytowania ze sceny były między innymi: charytatywny kalendarz
ze zdjęciami jastrzębskich sportowców, rower czy upieczone specjalne w tym celu torty.
– Z puszkami na miasto wyszło około 200 wolontariuszy, choć zarejestrowanych było 245. To wynik pandemii. Pogoda też nas nie
rozpieszczała, ale mimo to hojność naszych mieszkańców jest duża
– oceniał podczas liczenia datków Jarosław Potępa, szef sztabu.
Najmłodszy wolontariusz miał kilka miesięcy, a najstarszy 65 lat. Dodatkowo w pracę zaangażowanych było około 35 członków sztabu.
– Trzydziesty, jubileuszowy, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy to ogromne wydarzenie zarówno w kraju, jak i w JastrzębiuZdroju. Mimo pogody, jastrzębianie znów pokazali, że mają wielkie
serca. Dobro zawsze powraca. Mam nadzieję, że powróci również do
wszystkich, którzy dzisiaj grali z WOŚP – powiedziała prezydent
Anna Hetman.

W Jastrzębiu-Zdroju WOŚP zagrał rockowo. Wystąpiła Batna,
Hexengrund i Dr Misio. W tym roku z orkiestrą zagrało też Przedszkole Specjalne, którego pracownicy zapewniali atrakcje dla
dzieci w Galerii Jastrzębie, Jastrzębska Rada Kobiet, organizująca
w sobotę Dzień Puzzli w hali „Omega” i Młodzieżowa Rada Miasta, która za wrzut do puszki oferowała mieszkańcom gorącą herbatę z goździkami.
Finał po raz pierwszy odbył się w tym samym miejscu, co w latach ubiegłych, jednak po raz pierwszy na Placu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy – bo właśnie tego dnia przy siedzibie MOK-u odsłonięto tabliczkę z nową nazwą placu. Kolejny rok z rzędu
sztab mieścił się w Zespole Szkół nr 2. Tu wolontariusze mogli
liczyć na poczęstunek ufundowany przez sponsorów.
Hasło tegorocznej zbiórki brzmi „Przejrzyj na oczy”. Fundusze
zebrane przez WOŚP zostaną przeznaczone na zakup urządzeń
do ratowania wzroku maluchów. W planach jest też utworzenie
pierwszego w Polsce centrum symulacji, w którym lekarze będą
mogli doskonalić swoje umiejętności.
tekst i fotografia: Kamila Sadowska-Lasyk
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procentuje
PRZEKAŻ 1% PODATKU
ORGANIZACJOM Z JASTRZĘBIA-ZDROJU
NAZWA ORGANIZACJI

NUMER KRS

JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE

0000001575

„BOKSERSKI KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE”

0000001767

TOWARZYSTWO „SPRAWNI INACZEJ”

0000002790

KOMITET POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

0000003024

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI JASTRZĘBSKIEJ

0000003038

HOSPICJUM DOMOWE IM. KS. EUGENIUSZA DUTKIEWICZA SAC
PRZY PARAFII ŚW. KATARZYNY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

0000012970

STOWARZYSZENIE DIALIZOWANYCH NEPHROS Z SIEDZIBĄ W JASTRZĘBIU ZDROJU

0000003272

JASTRZĘBSKA UROLOGIA

0000003483

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH „CZTERY ŁAPY”

0000291970

„FUNDACJA OGNIWO”

0000364436

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „WSPÓLNY ROZWÓJ”

0000508025

STOWARZYSZENIE „PSYJACIELE”

0000508487

FUNDACJA RAZEM DO SPRAWNOŚCI
PRZY WOJEWÓDZKIM SZPITALU REHABILITACYJNYM DLA DZIECI W JASTRZĘBIU-ZDROJU

0000585628

LUDOWY KLUB SPORTOWY „GRANICA” RUPTAWA

0000603853

FUNDACJA „NIEBIESKI DOM”

0000614780

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI

z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające”: cel szczegółowy: dla Koła w Jastrzębiu-Zdroju

OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA

z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające”: cel szczegółowy: Śląskie - „Wigor” (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Wigor”
Jastrzębie-Zdrój), lub Śląskie - „Iniemamocni” (dla Klubu Olimpiad Specjalnych „Iniemamocni” Jastrzębie-Zdrój)

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA

z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające”: cel szczegółowy: dla Hufca w Jastrzębiu-Zdroju

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

z dopiskiem w polu „informacje uzupełniające”: cel szczegółowy: dla Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju

0000012847
0000190280
0000273051
0000225587

