
poradnik dla mieszkańców 60+ 
miasta Jastrzębie-Zdrój

NIEZBĘDNIK 
SENIORA



SENIORKO, SENIORZE!
Oddajemy w Wasze ręce Niezbędnik Seniora, czyli kompendium  

wiedzy na drugą połowę życia każdego jastrzębianina. Chcemy tym 

samym zachęcić Was do aktywnego włączenia się w życie miasta. 

Przedkładamy zatem informator, który z założenia ma Wam ułatwić 

dostęp do najważniejszych instytucji w mieście.

Naszą intencją przy tworzeniu tego wydawnictwa, było aktywiza-

cja osób starszych. Uświadomienia jak wiele miasto Jastrzębie-Zdrój  

oferuje seniorom. I to zarówno pod względem kulturalno-społecznym, 

jak i sportowo-rekreacyjnym, czy też w zakresie promocji zdrowia.  

Z myślą o Was uruchomiliśmy Klub Seniora, program Koperta Życia, 

Karta Seniora, a także system teleopieki. Wszystko to skutecznie reali-

zujemy zgodnie z przyjętym programem Aktywni 60+.

Mamy świadomość, że dostęp do wielu informacji utrudnia osobom 

starszym postępująca cyfryzacja. Najstarsi seniorzy są często odcię-

ci od aktualności, adresów, telefonów a zarazem możliwości jakie  

oferuje im dzisiejszy świat. Co groźniejsze także od wsparcia, którego 

potrzebują. Stąd pomysł na niezbędnik wydany drukiem.

Przekazujemy Państwu spis kontaktów, które mogą być pomocne 

na co dzień. Niezbędnik jest także dostępny i uaktualniany na na-

szej stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Jeżeli  uważają  Państwo,  

że  czegoś  na  tej  liście  brakuje,  jakieś informacje są błędne lub 

chcieliby Państwo dowiedzieć się, jaki klub seniora lub organizacja 

działa najbliżej Państwa miejsca zamieszkania, prosimy o kontakt 

ze społecznym doradcą prezydenta ds. polityki senioralnej Krystyną  

Jurewicz pod nr tel. 32 4785240
Anna Hetman
prezydent miasta
Jastrzębie-Zdrój



KLUB SENIORA
W Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Mazowiec-
kiej 10 (obok banku) działa Klub Seniora. 
Z bogatej oferty bezpłatnych zajęć mogą 
korzystać mieszkańcy powyżej 60. roku 
życia.
Klub Seniora otwarty jest od po-
niedziałku do piątku w godzinach  
13.00-19.00. Korzystać może z niego każdy. Poszczególne dni tygodnia 
są dedykowane określonej dziedzinie życia, np. zdrowiu, kulturze czy re-
kreacji.
Na spotkania mogą oczywiście przychodzić nie tylko seniorzy, ale i osoby 
młodsze oraz dzieci w ramach integracji międzypokoleniowej.

KARTA SENIORA
Miasto Jastrzębie-Zdrój skutecznie realizuje program Ogólnopolskiej 
Karty Seniora (OKS).

Seniorzy po okazaniu Karty mogą korzystać z promocji oraz ofert przy-
gotowanych specjalnie z myślą o nich. Dzięki karcie można skorzystać 
m.in. ze zniżek w uzdrowiskach, sanatoriach, przychodniach, kinach, 
kawiarniach czy obiektach kulturalnych. W naszym mieście ulgi z tytu-
łu posiadania Karty gwarantuje 32 instytucji i ta liczba wciąż rośnie. Do 
jastrzębskiego programu należą m.in. Miejski Ośrodek Kultury, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Hotel Dąbrówka, Zahir, Pałac Borynia, OTO-
-SŁUCH, PRIMA-DENT, Księgarnia Autorska czy Góralska Chata. Wykaz 
punktów honorujących Kartę Seniora dostępny jest na stronie interneto-
wej www.glosseniora.pl, zakładka – ogólnopolska karta seniora – zobacz 
listę firm honorujących OKS.

Kartę Seniora może posiadać każdy jastrzębianin, który ukończył 
60. rok życia. Wystarczy zgłosić się do Wydziału Polityki Społecznej 
i Mieszkaniowej w pokoju 213 A, tel. 32 47 85 214, 32 47 85 216.



CENTRUM ALARMOWE 
TELEOPIEKA

Jastrzębie-Zdrój, jako drugie miasto w Polsce, uruchomi Centrum Alarmowe 
Teleopieki. Obsługiwać będzie cały region. To realna odpowiedź na potrzeby 
mieszkańców naszego miasta. 
Czym jest teleopieka?
To usługa dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy  
w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłab-
nięcie, upadek). Wykorzystuje innowacyjne technologie, oparte na współ-
działaniu ze sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez 
podopiecznego na przegubie ręki lub w formie wisiorka na szyi, terminala 
umożliwiającego kontakt z operatorem i Centrum Operacyjno-Alarmowego.

Do udziału w systemie kwalifikują się osoby niesamodzielne bądź o zagraża-
jącym życiu stanie zdrowia, w którym możliwe są nagłe np. ataki, wstrząsy, 
itp., a także osoby niepełnosprawne albo korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej lub kwalifikujące się do takich świadczeń.
Przedsięwzięcie jest możliwe dzięki realizacji projektu „Bezpiecznie we wła-
snym domu – nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów 
i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego” współfinansowa-
nym przez Unię Europejską. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2019 r.
Informacje o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać 
w biurze projektu przy ul. Armii Krajowej 25 oraz w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Opolskiej 9, I piętro, pokój 63,  
tel: 32 43 49 663. Osoba kontaktowa w sprawie projektu: Anna Kuśnierz 
tel. 32 47 06 077, a.kusnierz@ebi.org.pl.

PUNKT DARMOWEJ POMOCY 
PRAWNEJ

Bezpłatną pomoc w punkcie otrzymać mogą osoby poniżej 26. roku życia, oso-
by powyżej 65. roku życia, pobierający świadczenia z opieki, posiadacze Karty 
Dużej Rodziny, kombatanci i weterani, ofiary klęsk żywiołowych i katastrof na-
turalnych oraz kobiety w ciąży.
Punkt mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. Opolskiej 9a i czynny 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.



Zwiększenie bezpieczeństwa starszych mieszkańców Jastrzębia-Zdroju 
to główny cel programu Koperta życia. Od sierpnia 2017 roku funkcjo-
nuje w naszym mieście.

 Koperta życia to akcja, która ma usprawnić pracę zespołów ratow-
nictwa medycznego i niejednokrotnie uratować życie potrzebującym.  
Czym jest „Koperta życia”? To specjalny formularz z krótkim opisem 
stanu zdrowia, listą zażywanych leków, danymi chorego oraz kontakta-
mi do lekarza prowadzącego i najbliższych członków rodziny. Najczę-
ściej przechowujemy ją w miejscu najbardziej dostępnym (umownie  
w lodówce), którą oznaczymy specjalną naklejką. 

Dane, które znajdują się w kopercie będą cennymi informacjami dla le-
karzy bądź ratowników pogotowia, wezwanych do osoby samotnej bądź 
takiej, która straciła przytomność.
Koperta życia to część realizowanego przez władze miasta komplekso-
wego programu senioralnego. Ta inicjatywa ma pomóc osobom star-
szym, przewlekle chorym bądź samotnym. Akcja budzi bardzo duże za-
interesowanie. 
Kopertę życia można nieodpłatnie odbierać w pokojach  
nr 213A, 214A urzędu miasta oraz w Klubie Seniora.

Akcja rozpowszechniania kopert życia wśród seniorów, osób samotnych 
i chorych zyskała poparcie lekarzy i ratowniczych służb medycznych. 
Pracownicy pogotowia potwierdzają, że niejednokrotnie informacje za-
warte w kopercie życia pomogły w podjęciu odpowiednich działań ratu-
jących ludzkie życie.

KOPERTA ŻYCIA



POMOC DLA 
SENIORÓW

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Opolska 9 
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
tel. 32 43 49 600 (Infolinia),  
32 43 49 630 (Pracownicy 
Socjalni), 
32 43 49 657 (Sekretariat) 
fax 32 47 40 146  
e- mail: 
sekretariat@ops.jastrzebie.pl
www.ops.jastrzebie.pl

Do Ośrodka Pomocy Społecznej mogą 
zgłaszać się osoby, które znajdują 
się w trudnej sytuacji życiowej, w 
szczególności z powodu: ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, długotrwałej lub 
ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, 
potrzeby ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności w spra-
wach opiekuńczo - wychowawczych  
i prowadzenia gospodarstwa domo-
wego zwłaszcza w rodzinach niepeł-
nych i wielodzietnych.

Dom Pomocy Społecznej  
„Dar Serca”

ul. Kaszubska 6
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Tel./fax: 32 47 19 622, 32 47 40 915

Dom Pomocy Społecznej prowadzony 
przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 
dedykowany jest dla osób w pode-
szłym wieku. Dysponuje 37 miejscami 
w trybie pobytu stałego. Dom zapew-
nia opiekę na najwyższym poziomie w 
oparciu  o  wysoce wykwalifikowaną 
kadrę, całodobowy  dyżur pielęgnia-
rek, opiekunów i lekarzy dbających  
o zdrowie podopiecznych.

Pełnomocnik ds. osób  
niepełnosprawnych 
 
Halina Humeniuk
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
budynek B, pokój 115
tel. 32 47 85 371

Odpowiedzialny jest za prowadzenie 
działań w obszarze polityki społecz-
nej, związanej z problematyką osób 
niepełnosprawnych.



Punkt Interwencji Kryzysowej
 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Opolska 9  
Czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.30 do 
20.00.

W tym miejscu wsparcie otrzymują 
m.in. osoby doświadczające proble-
mów rodzinnych, przemocy w ro-
dzinie oraz będące w żałobie. Punkt 
udziela pomocy psychologicznej  
oraz prawnej.

Rada Seniorów

Członkami są przedstawiciele 
środowisk senioralnych.
Obsługa administracyjno-biurowa 
w Wydziale Polityki Społecznej 
i Mieszkaniowej.
urząd miasta,  
al. J. Piłsudskiego 60, pok. 214A
tel. 32 47 85 214
tel. 32 4785 333

Współpracuje z władzami miasta jako 
organ doradczy w sprawach dotyczą-
cych problematyki osób starszych. 
Zabiega o integrację, wspieranie  
i reprezentowanie środowiska osób 
starszych. Monitoruje potrzeby ja-
strzębskich seniorów.

Transport miejski organizowany jest 
przez MZK
tel. 32 47 63 474 - sekretariat
tel. 32 47 51 402 - Biuro Obsługi Klien-
ta (e-bilet), e-mail: 
mzk.sekretariat@mzkjastrzebie.com

Chcesz uzyskać informacje o kursowa-
niu autobusów, rozkładzie jazdy, opóź-
nieniach, itp.?  - zadzwoń lub napisz:
tel. 32/ 47 63 577 (czynne w dni  
robocze, w godzinach 7.00 – 15.00)  
e-mail: mzk.pok@mzkjastrzebie.com

PORUSZANIE SIĘ 
PO MIEŚCIE

Komunikacja miejska

Ulgi dla Seniorów

Osoby od 70 roku życia korzystają 
z bezpłatnych przejazdów na podsta-
wie karty e-seniora (dostępnej w MZK).

Osoby od 65 roku życia korzystają z bi-
letów ulgowych na podstawie e-karty 
i dowodu osobistego.



Sprawdzanie dostępności lekarzy:
Najbliższa delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) znajduje 
się w Rybniku. Czynna jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 
od 8.00 do 16.00.
ul. 3 Maja 29 / 44-200 Rybnik 
tel. 32 42 94 970
fax 32 42 94 971

Informacja telefoniczna o lekach refundowanych
Infolinia Ministerstwa Zdrowia o tańszych odpowiednikach leków refun-
dowanych. 
Codziennie w godz. od 8.00 do 20.00 pod numerem 22 123 98 00  
farmaceuci udzielają informacji o możliwości zamiany leków refundowa-
nych przepisanych przez lekarzy na ich tańsze, bezpieczne i skuteczne 
odpowiedniki.

Refundowane leki w ramach programu Leki 75+
Informacje w sprawie refundowanych leków
tel. 22 634 96 00
www.75plus.mz.gov.pl
Informacja o lekach - Centrum Informacji o Leku
www.leki-informacje.pl

Programy profilaktyczne dla seniorów
Wszelkich informacji na temat bezpłatnych  badań profilaktycznych dla 
osób starszych na terenie Miasta Jastrzębie - Zdrój udziela Wydział Poli-
tyki Społecznej i Mieszkaniowej (tel.: 32 47 85 391, pok. 218 A). 
Informacje będą również dostępne w gazecie Jastrząb oraz na stronie 
internetowej www.jastrzebie.pl 

W Jastrzębiu-Zdroju realizowany jest Program Zdrowy Senior. Szczegó-
łowe informacje na temat tego przedsięwzięcia możecie Państwo uzy-
skać u Jolanty Kluby, Referat Polityki Społecznej i Zdrowia
tel. 32 47 85 391, 32 47 85 381

ZDROWIE



Rehabilitacja społeczna (finansowana przez PFRON)
Miasto pomaga w uzyskaniu dofinansowania do:
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środ-
ków pomocniczych,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
„Aktywny Samorząd” 
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9; tel. 32 43 49 649

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Służy do korzystania z ulg i innych uprawnień. 
Wydawana jest przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności w Rybniku, ul. Chrobrego 39
tel. 32 42 37 202
Wniosek w tej sprawie można pobrać w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój  
u Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych, 
pok. 115 B
tel. 32 47 85 371

Karta parkingowa
Karta parkingowa jest wydawana wyłącznie osobie niepełnosprawnej za-
liczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 
Podstawą do ubiegania się o kartę parkingową jest wydane przez zespół 
do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia. 

W każdy drugi i czwarty wtorek miesiąca, w godz. 9.00 – 13.00, wniosek  
o wydanie Karty parkingowej przyjmowany jest w Urzędzie Miasta Jastrzę-
bie-Zdrój – Sala Obsługi interesanta – stanowisko nr 1.
W pozostałych dniach karta jest wydawana przez Powiatowy Zespół  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, ul. Chrobrego 39;  
tel. 32 42 37 202. 

ULGI I UPRAWNIENIA



Zwolnienie z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyj-
nych ubiegać się mogą osoby zaliczane do I grupy inwalidzkiej
- Z opłat abonamentowych zwolnione są osoby z orzeczeniem o niepełno-
sprawności
- Osoby, które ukończyły 75 lat;
- Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne
- Osoby nie słyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub 
obustronne upośledzenie słuchu
- Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
- Osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, 
której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych zobowiązane 
są zgłosić placówce pocztowej zmiany stanu prawnego lub faktycznego, 
które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia,  
w którym taka zmiana nastąpiła.

Zasiłek pielęgnacyjny
Przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy 
innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Do zasiłku pielęgnacyjnego uprawnione jest:
  1) niepełnosprawne dziecko,
  2) osoba, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku 
pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek pielęgnacyjny pobiera się 
i składa w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Zielona 20A; 
tel. 32 44 02 381.
Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7.30 - 13.00
czwartek: 12.00 - 17.00
Sala Obsługi Interesanta

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych
Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby nabywa-
jące na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, mo-



torowery, motocykle lub samochody osobowe, zaliczone, w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby  
o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządu 
ruchu. 
Informacji udziela Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32 47 61 471

Usługa „POCZTA W DOMU” – infolinia 801 333 444
Udogodnienia związane z usługami pocztowymi to m.in.: bezpłatna usługa 
doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz 
powinien przyjąć zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki.
Mają do nich prawo:
- osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu ruchu i korzystające  
z wózka inwalidzkiego,
- osoby z uszkodzonym wzrokiem, posiadające orzeczenie o znacznym 
stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i sa-
modzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka). Zapotrzebowanie na usługę 
zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania 
(dzielnicy).

Ulga w opłacie za paszport
Osoby niepełnosprawne niezależnie od stopnia niepełnosprawności, eme-
ryci i renciści mają 50 % ulgi w opłacie za uzyskanie paszportu.

Ulgowe bilety do muzeów
Ulgowe bilety mogą kupować: osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami 
oraz renciści, emeryci, nauczyciele wszystkich szkół, studenci i uczniowie.

Ulgi podatkowe – wydatki na cele rehabilitacyjne – informacji udziela 
Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 32 47 61 471

Ulgowe bilety na baseny
W naszym mieście osoby niepełnosprawne mogą korzystać z ulg przy wej-
ściu na baseny: basen Laguna – bilet ulgowy dla osoby niepełnosprawnej 
ruchowo i opiekuna, Kąpielisko Zdrój na ul. Witczaka – bilet bezpłatny dla 
osoby niepełnosprawnej i opiekuna.



MIEJSKI OŚRODEK KULTURY
al. Piłsudskiego 27
tel. 32 47 17 924
e-mail: sekretariat@mok.jastrzebie.pl 

KULTURALNY SENIOR

Piknik w PRL-u – cykliczna impreza, dzięki której mieszkańcy Jastrzębia-
-Zdroju mogą przenieść się w klimat lat 70-tych. Organizowana z przy-
mrużeniem oka, nawiązująca stylistyką do minionej epoki, jest świetną 
okazją do wspomnień i zabawy. Samochody z lat siedemdziesiątych, au-
tobus zwany „ogórkiem”, kiosk „Ruchu”, budka z piwem, długa kolejka 
do sklepu czy konkurs z nagrodami rodem z PRL-u – to tylko niektóre  
z atrakcji przygotowanych dla każdego. 

Piknik w kurorcie – cykliczna impreza nawiązująca do historii miasta, 
kiedy Jastrzębie-Zdrój było liczącym się ośrodkiem uzdrowiskowym na 
Śląsku. Organizowana w Parku Zdrojowym, z modą lat 20. i 30. XX wieku. 

Jastrzębskie Dni Promocji Zdrowia  - cykliczna impreza organizowana 
we wrześniu w Parku Zdrojowym przy ul. M. Witczaka 5. Tematem prze-
wodnim jest przede wszystkim szeroko pojęta promocja zdrowego stylu 
życia, poprzez bezpłatne badania diagnostyczne (badania krwi, wzro-
ku, słuchu, USG jamy brzusznej, spirometria i wiele innych), konsultacje  
i porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne .

Spotkania w „Klubie 55+” – organizuje je Miejski Ośrodek Kultury. Od-
bywają się w każdy czwartek w klubie „Metronom”. Seniorzy mogą rów-
nież korzystać z zajęć stałych prowadzonych w Miejskim Ośrodku Kultury 
i podległych placówkach, takich jak: Tai-Chi, Aerobik, Taniec towarzyski, 
Zumba, Ladies latino fever, Studium Rysunku i Grafiki.

Seniorzy mogą również uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych skie-
rowanych do wszystkich mieszkańców naszego miasta: koncertach, 
spektaklach teatralnych, programach kabaretowych, wystawach, impre-
zach okolicznościowych, seanach filmowych.



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wielkopolska 1a
tel. 32 471 76 97
e-mail: biblioteka@biblioteka.jastrzebie.pl

Wakacyjna Akademia Wolnego Czasu – wakacyjne warsztaty międzypoko-
leniowe mające swoje źródła w idei lifelong learning. Celem projektu jest ak-
tywizacja seniorów oraz integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa podczas 
warsztatów językowych, artystycznych, rozwoju osobistego, tanecznych, 
muzycznych, informatycznych, sportowych, relaksacyjnych, fotograficznych. 
Warsztaty stanowią doskonały pomysł na twórcze i zróżnicowane wykorzy-
stanie wolnego czasu nie tylko podczas wakacji. 

Surfujący Senior – projekt z zakresu edukacji cyfrowej, którego główną ideą 
jest doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się technologią cy-
frową. Projekt  kierowany jest do wszystkich, którzy chcą zgłębić swoją wie-
dzę w dziedzinie wyszukiwania informacji w Internecie.

Kawiarenka „Pod Sową” – comiesięczne spotkania organizowane z myślą 
o osobach dorosłych i starszych m.in. słuchaczach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Różnorodna tematyka i forma spotkań: wykłady, koncerty muzyczne, 
wieczory poezji.

Komputer bez barier, www.masnowka.pl – warsztaty komputerowe  
organizowane z myślą o edukacji cyfrowej seniorów, pragnących zgłębić 
swoją wiedzę w dziedzinie wyszukiwania informacji i sprawnego posługiwa-
nia się technologią cyfrową.

Dyskusyjny Klub Książki – oferta spotkań na temat literatury organizowa-
nych raz w miesiącu. Spotkania mają formę swobodnych dyskusji na temat 
współczesnych zjawisk literackich i kulturalnych. Klubowicze wymieniają czy-
telnicze doświadczenia, dzielą się opiniami na temat przeczytanych książek, 
poszukują odniesień do innych tekstów kultury.

Babiniec – cykl comiesięcznych spotkań dla kobiet. Spotkania są doskona-
łą okazją do dyskusji, dzielenia się przemyśleniami na temat przeczytanych 
książek i ciekawych form spędzania wolnego czasu oraz wymiany czytelni-
czych doświadczeń.

Książka na telefon – działanie polegające na bezpłatnym dostarczaniu ksią-
żek do domu osobom starszym i chorym.



        BAZA SPORTOWA I REKREACYJNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
www.mosir.jastrzebie.pl
tel. 32 47 19 450

Stadion Miejski / Kompleks Sportowy „OMEGA”  
ul. Harcerska 14b
tel. 32 47 19 450, 32 47 18 614

Hala widowiskowo–sportowa
al. Jana Pawła II 6
tel. 32 47 61 201, 519 168 077 (portiernia)

Lodowisko „JASTOR”
ul. Leśna 4
tel. 32 47 61 750

Kąpielisko Zdrój
ul. Witczaka
tel. 32 47 61 030

Kryta Pływalnia „LAGUNA”
ul. Warszawska 11
tel. 32 47 52 500

Siłownie „pod chmurką”
ul. Turystyczna (jar), ul. Wielkopolska, ul. Katowicka, os. Tysiąclecia,  
ul. Gajowa (Dom Sołecki Borynia-Skrzeczkowice), ul. Cieszyńska (Dom  
Sołecki Ruptawa), ul. Poznańska, ul. Żeromskiego (park za hotelem Dąb-
rówka – os. Zdrój), ul. Kusocińskiego (os. Chrobrego), ul. Pomorska,  
ul. Moniuszki (os. Przyjaźń)

Park Zdrojowy
ul. Witczaka

Jar Południowy
ul. Wielkopolska

Las Kyndra, Biadoszek - miejsca do uprawiania Nordic Walking

P(R)O ZDROWIE



POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
ul. 1 Maja 45
tel. 32 43 58 031

STOWARZYSZENIE AKTYWNY SENIOR
ul. Jasna 84/4
tel. 32 47 12 071 / 535 997 170

STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH KOŁO NR 13
ul. Śląska 12
tel. 607 700 880

STOWARZYSZENIE AKTYWNI
ul. Gagarina 100

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH „ZAWSZE RAZEM”
ul. Rostków 7
tel. 664 761 436

SPOŁECZNY DORADCA PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ  
DS. POLITYKI SENIORALNEJ
Krystyna Jurewicz 
Urząd Miasta, budynek „A”, I piętro, pok. 116 A 
al. J. Piłsudskiego 60
tel. 32 47 85 240
e-mail: kjurewicz@um.jastrzebie.pl

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
ul. 1 Maja 61 
tel. 32 47 61 3 61 (śr. 12.00 - 17.00)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Opolska 9 
tel. 32 43 49 600 (Infolinia), 32 43 49 630 (Pracownicy Socjalni), 32 43 49 657 
(Sekretariat) 
www.ops.jastrzebie.pl

KLUB SENIORA „JAS-MOS”
ul. Górnicza 1, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, www.sitg.j-bie.pl, 

INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE 
DLA SENIORÓW



Wydawca:
Miasto Jastrzębie-Zdrój 

Al. J. Piłsudskiego 60
tel. 32 47 85 349

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl 

www.jastrzebie.pl 

Jednolity numer alarmowy:  112
obowiązuje w całej Unii Europejskiej, służy do powiadamiania  
w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia

Pogotowie Ratunkowe 999 / 32 47 19 060

Straż Pożarna 998 / 32 47 59 500

Policja 997 / 32 47 87 200

Pogotowie Energetyczne 991 / 32 45 60 651  

Pogotowie Gazowe 992 / 32 47 10 981

Pogotowie Ciepłownicze 993

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994 / 32 47 17 640  

Telefon Zaufania 988

Straż Miejska 986 / 32 47 85 290  

Pogotowie dźwigowe / 32 47 10 906

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 / 32 47 84 200

Izba przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 / 32 47 84 301

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 47 18 488

HERMED - opieka po godz. 18:00 i w dni wolne od pracy 32 47 59 963

TELEFONY ALARMOWE

Jastrzębie-Zdrój
kopalnie pomysłow - pokłady możliwości


