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W jastrzębskich kranach 
płynie skarb natury

Najtańsza i najlepsza woda w regionie płynie w jastrzębskich kranach. Woda 
ta pochodząca z dwóch zbiorników na rzekach Moravka i Ostravica w Beskidzie 
Śląsko-Morawskim w Czechach nadaje się do picia bezpośrednio z kranu, o czym 
mówi akcja „Piję wodę prosto z kranu”.

s. 4-5

Wolne soboty wywalczono 
w Jastrzębiu-Zdroju

Porozumienie Jastrzębskie i strajki górnicze z 1988 roku mają szczególne zna-
czenie w historii naszego kraju i miasta. To dzięki nim wyrosła wolna i niepodległa 
Polska, a kopalniane dźwigi Zofi ówki, obok masztów stoczni gdańskiej stały się 
niezmiennymi symbolami Solidarności.

Rower to jest świat

Jastrzębianin Marcin Tatarczyk 28 listopada 2013 roku wsiadł w samolot do 
Buenos Aires i wyruszył w podróż życia, którą nazwał TransAmerica. Podczas 
swojej długiej podróży przejechał rowerem 32 661 km. Nam opowiada o swojej 
podróży życia.

Światowe Dni Młodzieży – potrzebni 
wolontariusze i rodziny przyjmujące 
pielgrzymów

26 lipca 2016 roku w Krakowie odbędą się XXXI Światowe Dni Młodzieży. Do 
Polski zjadą młodzi ludzie z całego świata. Swój udział w tym wydarzeniu ma 
także Jastrzębie-Zdrój, które przyjmie pielgrzymów. Obecnie poszukiwani są wo-
lontariusze i osoby, które zapewnią młodym ludziom nocleg.

s. 7

s. 12-13

s. 20

Urząd Miasta 
Jastrzębie-Zdrój

al. Józefa Piłsudskiego 600
44-335 Jastrzębie-Zdrój 
Tel. 32 47 85 100
Fax. 32 47 17 070
e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl 
Urząd czynny jest:
od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30
w czwartki od 7.30 do 17.00
w piątki od 7.30 do 14.00.
Straż Miejska
Telefon alarmowy: 986
Zgłaszanie interwencji tel. 32 47 85 290 
e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzyso-
wego (PCZK) tel. 32 47 18 488
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Nowe godziny 
urzędowania

Od 14 sierpnia nastąpią zmiany 
w obsłudze interesantów Wydziału 
Spraw Rodzinnych i Alimentacyj-
nych Urzędu Miasta mieszczącego 
się przy ul. Zielonej. Sprawy będzie 
można załatwiać w poniedziałki, 
wtorki i środy w godzinach od 7.30 
do 13.00 oraz w czwartki od 12.00 do 
17.00. Piątki będą wyłączone z ob-
sługi interesantów.

Z kolei w poniedziałek 17 sierpnia 
Urząd Miasta będzie nieczynny.

ZUS zaprasza

Gminne Centrum Informacji za-
prasza na bezpłatne konsultacje 
z zakresu ubezpieczeń społecznych. 
Z pracownikami Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych będzie się można 
spotkać wyjątkowo w czwartą środę 
miesiąca, czyli 26 sierpnia. Spotkanie 
odbędzie się w Urzędzie Miasta Ja-
strzębie-Zdrój pokój 203, budynek A 
w godzinach od 9.00 do 14.00.

s. 27

Wokół górnictwa

29 lipca do Jastrzębia-Zdroju przyjechał minister Wojciech Kowalczyk. Podczas 
rozmów z władzami miasta omówiono sytuację w górnictwie. 
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www.anna-hetman.pl
www.facebook.com/prezydentannahetman

Pijmy naszą wodę
Jak co miesiąc oddajemy w Wasze ręce kolejny numer gazety 

Jastrząb. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z artykułami 
poświęconymi najważniejszym sprawom dotyczącym naszego 
miasta.

Tematem przewodnim tego numeru naszej gazety jest… 
woda. Do niedawna „kranówka” mogła pozostawiać wiele do 
życzenia, bywała mętna, przebarwiona lub pachniała chlorem. 
Od kilku lat woda z polskich kranów jest jednak smaczna i można 
ją bezpiecznie pić. Woda wodociągowa znajduje się pod ścisłym 
nadzorem sanepidu, a jej jakość regulują przepisy (dokładnie 
te same, które obowiązują producentów wody butelkowanej). 
Woda, która płynie w jastrzębskich kranach pochodzi w 98 proc. 
z dwóch czeskich zbiorników – Ostravicy i Moravki w Beskidzie 
Śląsko-Morawskim. Co więcej – krystalicznie czysta woda pły-
nąca z naszych kranów kosztuje mieszkańców grosze. Po więcej 
faktów i ciekawostek na temat naszej „kranówki” odsyłam do 
artykułu „W jastrzębskich kranach płynie skarb natury”.

Polecam tematy związane z bieżącymi sprawami i spotkaniami 
ważnymi dla miasta m. in. wywiad z Prezydentem Ryszardem 
Rakoczym na temat strefy centrum, podsumowanie spotkania z 
Ministrem Kowalczykiem, czy realizowane zadania.

Zachęcam również do zapoznania się z tekstem „Wolne so-
boty wywalczono w Jastrzębiu-Zdroju”. Artykuł odsyła do wy-
darzeń z 1988 r., które miały szczególne znaczenie dla historii 
naszego kraju, na fundamentach której wyrosła wolna Polska. 
We wrześniu tego roku mija 35. rocznica podpisania Porozu-
mienia Jastrzębskiego, jednego z trzech dokumentów, dzięki 
któremu budować zaczęto nowy porządek ustrojowy.

Mam również przyjemność przedstawić Państwu postać 
31-letniego jastrzębianina, Marcina Tatarczyka, który w 2013 
roku wyjechał do Buenos Aires, by rozpocząć przygodę swojego 
życia. W czasie tej wyjątkowej podróży po Ameryce przejechał 
w sumie 31 661 km. 

Jak co miesiąc polecam tekst Dariusza Mazura przypomina-
jący ciekawą historię naszego miasta. Tym razem proponujemy 
Państwu temat związany z historią mogiły Powstańców Śląskich 
w Jastrzębiu Górnym.  

Na zakończenie zachęcam do zapoznania się z relacjami, za-
powiedziami i  kalendarzem imprez kulturalnych, w którym 
znajdziecie wiele ciekawych wydarzeń. Zapraszam do konty-
nuowania wakacji rodzinnie, aktywnie i korzystania z ciekawej 
oferty jastrzębskich placówek kulturalnych i sportowych.

Życzę przyjemnej lektury!

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Polecam:

Rajd rowerowy do Karwiny 

27 sierpnia
Zbiórka za hotelem „Dąbrówka”

Narodowe czytanie „Lalki” 
Bolesława Prusa,

5 września,
Galeria „Jastrzębie”

35. urodziny Solidarności

5 września,
Parking przed MOK-iem

Z�
��

��
�:

 M
��

��
� K

��
��

��
�



www.jastrzebie.pl
4

www.jastrzebie.pl

M I A S T O

W jastrzębskich kranach 
płynie skarb natury

Woda jest podstawowym napojem 
człowieka, po który ludzie sięgają naj-
częściej. W krajach Europy Zachodniej 
picie wody prosto z kranu to rzecz na-
turalna. W Polsce wciąż istnieje prze-
konanie, że spożywanie tzw. „kra-
nówki” jest niebezpieczne. Tymczasem 
woda dostarczana przez Jastrzębski 
Zakład Wodociągów S.A. cechuje się 
doskonałą jakością, a przy tym jest naj-
tańsza w regionie. 

Skąd masz wodę w kranie

Woda, która dostarczana jest do 
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, za 
pomocą sieci wodociągowej, po-
chodzi od dwóch dystrybutorów: Se-
veromoravske Vodovody a Kanali-
zace Ostrawa A.S. - kontrahent czeski i 
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów Dystrybucja S.A. – Katowice. 

Blisko 98% mieszkańców Jastrzębia-
Zdroju jest zaopatrywanych w wodę 
z Czech. Woda importowana zza po-
łudniowej granicy pochodzi z dwóch 
zbiorników na rzekach Moravka i 
Ostravica w Beskidzie Śląsko-Moraw-
skim. Zbiorniki wodne znajdują się w 
Parku Krajobrazowym usytuowanym 
ponad 500 m n.p.m. Zlewnia zbior-
ników prawie w 100% położona jest w 
górskich lasach, gdzie została odsepa-
rowana od wpływu człowieka. Woda 
z tych terenów jest więc niemal kry-
staliczna, co sprawia, że proces uzdat-
niania wody jest śladowy. Dostawy w 
niewielkim stopniu uzupełnia Górno-
śląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
S.A. w Katowicach, z ujęcia w Goczał-
kowicach. Woda z Goczałkowic kiero-
wana jest do mieszkańców północnej 
części miasta, ze względu na ukształ-
towanie terenu.

W ostatnich dniach naukowcy odkryli nową planetę Kepler 
452b. Nazwano ją nawet „kuzynką Ziemi”. Naukowców 
najbardziej nurtuje jednak pytanie, czy na Keplerze jest 
woda, bo woda oznacza życie. Często nie zdajemy sobie 
sprawy, jak ważny to dla nas składnik, bez którego nie 
byłoby nas. Za wodę do picia, źródlaną, mineralną z gazem 
czy bez płacimy niejednokrotnie spore pieniądze w sklepie. 
Kuszą nas do tego reklamy, gwarantujące, że to właśnie ta 
woda jest najlepsza i najzdrowsza. A czy wiesz, jak dobrą 
wodę masz w kranie, za litr której płacisz jedynie pół grosza? 

Zbiornik na rzekach Moravka 
i Ostravica w Beskidach - to stąd 
pochodzi woda, która płynie 
w jastrzębskich kranach
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Woda na gorące dni

17 lipca, w upalne przedpołudnie na placu przy alei Pił-
sudskiego miała miejsce akcja zachęcająca do picia wody 
bezpośrednio z kranu. Jastrzębianie częstowani byli wodą 
prosto z tzw. zdroju ulicznego. W godzinach od 10.00 do 
12.00 przechodniom serwowana była woda ze specjalnie 
oznaczonego dystrybutora, czyli tzw. zdroju ulicznego, z 
rozmaitymi dodatkami takimi jak cytryna, porzeczki czy 
mięta.         

- mg -

Krystaliczna woda z kranu 
kosztuje grosze

Dzięki współpracy z sąsiednim pań-
stwem, jastrzębianie mają wodę tańszą 
średnio o 30%, niż mieszkańcy miast, 
którzy korzystają w 100% z zaopa-
trzenia GPW S.A. 

Woda dostarczana przez JZWiK S.A. 
zawiera cenne składniki mineralne i 
jest bezpieczna dla zdrowia. Charakte-
ryzuje się składem fi zyko-chemicznym 
spełniającym rygorystyczne standardy 
jakościowe. Priorytetem dla jastrzęb-
skich wodociągów jest regularna kon-
trola jakości wody. Laboratorium 
JZWiK S.A. strzeże jej jakości na sieci 
wodociągowej oraz u odbiorców. Kon-
trolowana jest również po stronie cze-
skiej, przez laboratorium dostawcy. 
Równolegle bieżący nadzór nad ja-
kością wody sprawują organy Pań-
stwowej Powiatowej Inspekcji Sani-
tarnej. Częstotliwość i zakres wykony-
wania badań reguluje Rozporządzenie 
Ministra Środowiska w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. 

Według obowiązującej w całej UE 
klasyfi kacji jakości wód, czeska woda 
znajduje swoje miejsce w I klasie czy-
stości, a co za tym idzie - jej stan określa 
się jako bardzo dobry. - Z powodzeniem 
można by ją butelkować. Od lat pracownicy 
zakładu oraz goście odwiedzający fi rmę de-

lektują się smakiem wody prosto z kranu 
– wyjaśnia prezes JZWiK Tadeusz Pi-
larski. Jastrzębska kranówka zaliczana 
jest do wód bardzo miękkich, jej war-
tość wynosi ok. 3,5odH (stopnie nie-
mieckie). Daje to wymierne korzyści 
dla mieszkańców,  przedłużając żywot-
ność urządzeń AGD (takich jak pralki, 
zmywarki itp.). Nie jest to jedyna 
oszczędność dla klientów jastrzębskich 
wodociągów, którzy przy tak mięk-
kiej wodzie zużywają małe ilości de-

tergentów (szamponów, proszków do 
prania, płynów do mycia naczyń itp.).

Pijmy wodę z kranu

W całej Polsce prowadzone są kam-
panie pt. „Piję wodę prosto z kranu” 
mające na celu promowanie rozsąd-
nego gospodarowania zasobami wod-
nymi i zrównoważonego rozwoju. Do 
akcji przyłączają się np. restauracje, lo-
kale, które oznaczone naklejką „Tu do-
staniesz wodę z kranu” zapraszają do 
otrzymania darmowej wody prosto z 
kranu.

JZWiK S.A. jest przedsiębiorstwem 
bezpośrednio zaangażowanym w Po-
zytywną Edukację Ekologiczną. Na te-
renie oczyszczalni ścieków „Ruptawa” 
od 2009 działa Centrum Edukacji Eko-
logicznej (CEE). Jednym z wielu za-
gadnień poruszanych podczas zajęć 
jest temat: „Skąd się bierze woda w na-
szym kranie?”. Jastrzębskie wodociągi 
pragną pokazać, że życie zgodnie z na-
turą przynosi korzyści. Powszechnie 
dostępny produkt „woda” ma wiele 

zastosowań (uży-
wamy go m.in. do 
spożycia oraz celów 
sanitarno-bytowych 
i gospodarczych). To 
skarb natury, o który 
powinniśmy dbać i 
racjonalnie z niego 

korzystać. 
Informacje o jakości wody dostar-

czanej do sieci miejskiej przez JZWiK 
S.A. oraz aktualne wyniki badań do-
stępne są stronie internetowej BIP 
JZWiK S.A.                                         - rc -

Według obowiązującej w całej Unii 
klasyfi kacji jakości wód, woda płynąca 
w naszych kranach ma I klasę czystości, 
a co za tym idzie, jej stan określa się jako 
bardzo dobry

Mamy najtańszą wodę 
w regionie

Stawka 1m3 wody to koszt 4,31 zł 
brutto, co w przeliczeniu na 1 litr 
daje wyniki 0,00431 zł., czyli niecałe 
pół grosza.

Kurtyny wodne pojawiły się na terenie Jaru Południo-
wego, kąpieliska Zdrój, hali widowiskowo-sportowej oraz 
w rejonie ul. Turystycznej i Zielonej. Dodatkowo na hydran-
tach w miejscach najbardziej uczęszczanych pojawiły się spe-
cjalne zawory, dzięki którym każdy mieszkaniec może nalać 
sobie wody do butelki. Punkty czerpalne wody pitnej znaj-
dują się na parkingu przy MOKu, przy ul. Mazowieckiej, 
przy DH Kłos oraz na parkingu przy Zespole Szkół nr 2. 

- mg -
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Komisje i dyżury Rady Miasta

Dyżury radnych RM

13 sierpnia – Szymon Klimczak, przewodni-
czący Komisji Skarbu,

20 sierpnia – Mirosław Kolb, zastępca prze-
wodniczącego Komisji Kultury i Sportu,

27 sierpnia – Mirosław Lęga, zastępca prze-
wodniczącego Komisji Bezpieczeństwa 
Publicznego i Samorządu Terytorialnego,

3 września – Bernadeta Magiera, 
przewodnicząca Komisji Polityki 
Społecznej,
10 września – Tadeusz Markie-
wicz, przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i 
Samorządu Terytorialnego.

Spotkania z wszystkimi radnymi 
odbywają się w pokoju 203A, w 
godzinach od 15.30 do 17.00.

Dyżury prezydium RM

13 sierpnia – Norbert Małolepszy, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta,

20 sierpnia – Ryszard Piechoczek, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta,

27 sierpnia – Damian Gałuszka, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta,

3 września – Łukasz Kasza, przewodniczący 
Rady Miasta,

10 września – Norbert Małolepszy, wiceprze-

wodniczący Rady Miasta.
Spotkania z członkami prezydium Rady 
Miasta odbywają się w pokoju 127A, w 
godzinach od 15.30 do 17.00.

Harmonogram pracy Rady Miasta na sier-
pień 2015 roku.

Komisja Edukacji – 26 sierpnia, godz. 
14.00, sala 130A, temat: Ocena przygo-
towania szkół podstawowych do przy-
jęcia dzieci 6 i 7 letnich do szkoły pod 
względem: ilości uczniów, infrastruktury, 
bazy dydaktycznej, organizacji opieki po 
lekcjach, pomocy pedagogicznej, logope-
dycznej uczniom z dysleksją rozwojową. 
Posiedzenie wyjazdowe do wybranych 
szkół – SP 16, SP 9.

Posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miasta są 
otwarte dla osób nie będących członkami 
tych organów.

O czystości wód na Komisji

Członkowie Komisji 
Bezpieczeństwa 
Publicznego i Samorządu 
Terytorialnego podczas 
swoich sierpniowych 
obrad spotkali się w 
niecodziennym miejscu. 
Radni odwiedzili 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Wodnej i 
Rekultywacji S.A. 

Podczas posiedzenia prezes za-
rządu Jacek Pustelnik omówił funk-
cjonowanie spółki. Głównym zada-
niem PGWiR jest oczyszczanie i od-
prowadzanie ścieków w tym także za-
solonych wód górniczych. Spotkanie, 
było okazją do pokazania w jaki 
sposób fi rma pracuje, aby być przy-
gotowanym i w razie potrzeby zapo-
biec zagrożeniom powodzi, czy też za-
każeniu wód. Przedsiębiorstwo po-
siada 33 pompownie wód opadowych, 
z czego 14 znajduje się na terenie na-
szego miasta. Przedstawiony również 
został sposób działania systemu reten-
cyjno-dozującego „Olza”, który chroni 

przed zakażeniem wód rzeki Odry. 
Zgromadzeni na posiedzeniu mieli 
okazję dokładniej przyjrzeć się dys-
pozytorni, w której znajdują się kom-
putery notujące pomiary każdej pom-
powni wód opadowych w naszym 
mieście.

Obradowała Rada Miasta

21 lipca radni spotkali się na XIII 
sesji nadzwyczajnej zwołanej na 
wniosek prezydenta miasta.  

Podczas posiedzenia radni pod-
jęli uchwały w sprawie zmiany wie-
loletniej prognozy fi nansowej oraz 

zmiany budżetu miasta na 2015 rok. 
Oprócz tego wyrazili zgodę na obcią-
żenie służebnością drogi koniecznej 
nieruchomości gruntowej niezabudo-
wanej stanowiącej własność miasta Ja-
strzębie-Zdrój położonej przy ul. A. 
Bożka. Przegłosowane zostały rów-
nież uchwały w sprawach powołania 
zespołu ds. wyboru ławników i za-
sięgnięcia od komendanta wojewódz-
kiego policji informacji o kandydatach 
na ławników. Była to druga w lipcu 
sesja, przy czym pierwsza, nie odbyła 
się z powodu braku kworum. Kolejna 
Sesja Rady Miasta odbędzie się 24 
września.                                      - kk, rc -
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Porozumienie Jastrzębskie i strajki 
górnicze z 1988 roku mają szczególne 
znaczenie w historii naszego kraju i 
miasta. To dzięki nim wyrosła wolna i 
niepodległa Polska, a kopalniane dźwigi 
Zofi ówki, dawniej Manifestu Lipcowego, 
obok masztów stoczni gdańskiej 
stały się niezmiennymi symbolami 
Solidarności. W tym roku przypada 
35. rocznica podpisania Porozumienia 
Jastrzębskiego - jednego z trzech, 
które złamały monopol wszechwładzy 
komunistycznej 

To właśnie w tamtym czasie upo-
mniano się o prawa człowieka i pra-
cownika, położono podwaliny pod nie-
zależny ruch związkowy. 3 września 
1980 roku został podpisany dokument 
kończący strajk w KWK Manifest Lip-
cowy. Porozumienie Jastrzębskie gwa-
rantowało realizację postulatów poro-
zumień szczecińskich i gdańskich oraz 
wprowadzało wolne soboty i likwido-

wało czterobrygadowy system pracy.
Osiem lat później Jastrzębie-Zdrój, 

dzięki odwadze i determinacji gór-
ników, ponownie zapisało się na kar-
tach historii. 3 września 1988 roku za-
kończył się strajk na Manifeście Lip-
cowym. Prowadzone pod presją straj-
kujących załóg rozmowy władzy z opo-
zycją otworzyły drogę do obrad Okrą-
głego Stołu i czerwcowych wyborów, 

stawiając jastrzębskich górników w 
szeregach twórców nowej, demokra-
tycznej Polski. To właśnie odwaga gór-
ników walczących z poprzednim sys-
temem politycznym, sprawdzona w 
czasach pierwszej Solidarności lat 
1980-1981 i w sierpniu 1988 roku, spra-
wiła, że nazwa naszego miasta wpisała 
się na trwałe w historię polskiej drogi 
do wolności.                                      - kw -

Wolne soboty wywalczono 
w Jastrzębiu-Zdroju

Biuro Rzeczy Znalezionych
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Przyjmowanie rzeczy znalezio-
nych do biura odbywa się na pod-
stawie przedłożonego przez znalazcę 
poświadczenia znalezienia rzeczy, 
w którym wymienić należy imię, na-
zwisko i adres znalazcy oraz dokładnie 
określić znalezioną rzecz, czas i miejsce 
znalezienia.

Jednak nie wszystko możemy w 
takim biurze zostawić. Z odmową 
spotkamy się jeśli rzecz nie posiada 
żadnej wartości, może być przecho-
wywana przez znalazcę, została zna-

leziona w budynku, miejscu pu-
blicznym lub środku transportu nie 
należącym do miasta Jastrzębie-Zdrój, 
istnieją podstawy do uznania, że zo-
stała porzucona z zamiarem wyzbycia 
się własności, należy do grupy pro-
duktów niebezpiecznych, łatwopal-
nych lub wybuchowych, należy do 
grupy używek, artykułów spożyw-
czych, ma takie własności, że przecho-
wywanie nie jest możliwe. Do biura 
nie można oddać zwierząt. Z kolei 
jeśli poszukujemy swojej zguby mu-

simy zgłosić się do biura, szczegółowo 
opisać przedmiot, a także przedstawić 
dowód potwierdzający przynależność 
tej rzeczy do nas i na takiej podstawie 
otrzymamy dany przedmiot. 

W lipcu do biura rzeczy znalezio-
nych trafi ły trzy rowery, jeden znale-
ziono 16 czerwca w okolicy ul. Pod-
miejskiej, drugi 26 marca w okolicy 
dworca autobusowego przy ul. Pod-
halańskiej a trzeci 3 lipca przy ul. Wro-
cławskiej. 

Zgubiłeś cenną rzecz? A może znalazłeś coś, co kto inny 
może poszukiwać? W Jastrzębiu-Zdroju działa Biuro Rzeczy 
Znalezionych, w którym przyjmowane są rzeczy znalezione 
na terenie naszego miasta

Biuro Rzeczy Znalezionych działa 
w Urzędzie Miasta na parterze bu-
dynku B. Informacji można uzyskać 
w pok. 009 i 015. Telefon 32 47 85 252 
lub 32 47 85 197. 
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Dokładnie 191 tysięcy złotych jest do rozdysponowania w ramach 
funduszu sołeckiego. Środki te zostały podzielone na sześć sołectw. 
Obecnie trwają spotkania z mieszkańcami, gdzie każdy może zgłosić 
swój wniosek do funduszu

Fundusz sołecki 
na 2016 rok

Fundusz sołecki to pieniądze w 
budżecie gminy zagwarantowane 
dla sołectwa na realizację przedsię-
wzięć, które są zadaniem własnym 
gminy, służą poprawie warunków 
życia mieszkańców i są zgodne ze 
strategią rozwoju gminy. Warunkiem 
przyznania w danym roku budże-
towym środków z funduszu jest zło-
żenie do prezydenta miasta przez so-
łectwo wniosku. Wniosek danego so-
łectwa uchwala zebranie wiejskie z 
inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 
co najmniej 15 pełnoletnich miesz-
kańców sołectwa. Taki uchwalony 

wniosek sołtys przekazuje prezyden-
towi miasta do 30 września roku po-
przedzającego rok budżetowy celem 
uwzględnienia go w projekcie bu-
dżetu gminy. 

Środki z funduszu sołeckiego na po-
szczególne sołectwa: Borynia: 32 087, 
20 zł, Bzie 32 087,20 zł, Moszczenica 
32 087,20 zł, Ruptawa i Cisówka 32 
087,20 zł, Skrzeczkowice 30 643,28 zł, 
Szeroka 32 087, 20 zł.

Obecnie w sołectwach odbywają się 
dyżury, podczas których sołtysi zbie-
rają wnioski do funduszu sołeckiego.

- rc -

Dyżury w sprawie funduszu 
sołeckiego:

Szeroka – 17 sierpnia, godz. 15.00-
16.00, OSP, ul. Gagarina 116,

Moszczenica – 13 sierpnia, godz. 
15.00-17.00, Biuro sołtysa przy ul. Ko-
muny Paryskiej 14,

Ruptawa - 13 sierpnia, godz. 8.30-
10.00 oraz 19 sierpnia godz. 17.00-18.00, 
Dom sołecki, ul. Cieszyńska 101.

Informacje o kolejnych dyżurach w 
sołectwach można znaleźć na stronie 
www.jastrzebie.pl

Jastrzębski kierunek na AGH
Uwarunkowania i czynniki procesu reindustrializacji to nowy i pierwszy w Polsce kierunek 
międzyuczelnianych studiów podyplomowych w Akademii Górniczo-Hutniczej prowadzonych 
przy współpracy z Politechniką Krakowską oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. 
Studia organizowane są przy współpracy miasta Jastrzębie-Zdrój

Zajęcia odbywać się będą od 1 paź-
dziernika do 30 września 2016 roku.  
Celem studiów jest współuczest-
nictwo w przygotowaniu kadr dla 
procesu reindustrializacji przedsię-
biorstw, sektorów i regionów gospo-
darczych w Polsce, szczególnie w 
kontekście wyzwań, wynikających z 
planowanego utworzenia strefy wol-
nego handlu oraz inwestycji Unia Eu-
ropejska- Stany Zjednoczone. Studia 
te są kierunkowane m.in do jastrzę-
bian, bo Jastrzębie-Zdrój to miasto, 
które potrzebuje reindustrializacji. 
Potrzebni są zatem fachowcy i specja-
liści, którzy znają możliwości takiego 
procesu jakim jest reindustrializacja. 
Słuchaczami mogą zostać. m.in. pra-
cownicy przedsiębiorstw przemysło-

wych, biur projektów, fi rm analitycz-
nych, urzędów oraz agend rządo-
wych i samorządowych ds. restruk-
turyzacji gospodarki, parków techno-
logicznych oraz specjalnych stref eko-
nomicznych. W procedurze rekrutacji 
kandydatów zdecydowanie prefero-
wani są absolwenci II stopnia uczelni 
technicznych oraz uniwersytetów. 
Przyjęcie w poczet słuchaczy na-
stąpi po rozmowie kwalifi kacyjnej, w 
której ocenione zostanie ogólne przy-
gotowanie kandydata. 

Absolwent tych studiów uzyska 
nową, wielo- i interdyscyplinarną 
wiedzę, umiejętności oraz kompe-
tencje społeczne, niezbędne do pracy w 
przedsiębiorstwach przemysłowych, 
biurach projektów czy urzędach. 

Zaplanowano 150 godzin podczas 
dwóch semestrów, w tym 75 godzin 
wykładów oraz 75 godzin semina-
riów, ćwiczeń i wizyt technicznych. 
Zajęcia odbywać się będą w soboty 
w Jastrzębiu-Zdroju oraz Krakowie. 
Opłata za całość studiów to 4000 zł, 
płatne w dwóch ratach.

Aby zgłosić się należy wypełniony 
kwestionariusz osobowy, wniosek 
zgłoszeniowy oraz odpis dyplomu 
studiów dostarczyć do AGH, Szkoła 
Ochrony i Inżynierii Środowiska, al. 
Mickiewicza 30 w Krakowie, pawilon 
B-3, pokój 202. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać pod nr tel. 12 
617 39 22, 12 423 42 98 lub pisząc na 
maila: szkola@imir.agh.edu.pl

- rc -



www.jastrzebie.plwww.jastrzebie.pl
9

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj

M I A S T O

Polityka społeczna 
– to nie tylko zdrowie

W tym numerze zapraszamy do za-
poznania się z pracą tego wydziału, a 
dokładniej ze sprawami społecznymi. 
W następnym numerze przedstawimy 
pracę wydziału w kwestii mieszka-
niowej.

Co roku z budżetu miasta kilkaset 
tysięcy złotych wydawane jest na 
zakup sprzętu dla jastrzębskich szpi-
tali. Wsparcie dla szpitali jest bardzo 
ważne, ponieważ z naszego sprzętu 
korzystać mogą wszyscy pacjenci, w 
tym jastrzębianie. A im wyższej klasy 
sprzęt jest na danym oddziale, tym 
wyższe kontrakty z NFZ może pozy-
skać szpital. Jastrzębianie od lat mogą 
także korzystać z bezpłatnych badań 
profi laktycznych. Nie są to jednak je-
dyne zadania miasta z zakresu poli-
tyki społecznej. Pracownicy tego wy-
działu wydają także dokumenty ka-
drowe i księgowe (Rp7) dla pracow-
ników zlikwidowanego ZLA w Ja-
strzębiu-Zdroju, wydają wnioski w 

sprawie orzeczeń o niepełnospraw-
ność czy wydają i przyjmują wnioski 
o wydawanie legitymacji dla osób 
niepełnosprawnych. Urzędnicy pro-
wadzą także działania w zakresie fi -
nansowania placówek opiekuńczo-
wychowawczych i rodzin zastęp-
czych. Urząd Miasta udziela także 
dotacji podmiotowej dla WTZ. Od 
lat pracownicy Wydziału Polityki 
Społecznej i Mieszkaniowej organi-
zują także bezpłatne wykłady z za-
kresu edukacji zdrowotnej dla dzieci 
i młodzieży szkolnej oraz organizują 
Miejski Turniej Wiedzy o Zdrowiu. 
Sztandarową imprezą organizowaną 
przez ten Wydział jest także Festyn 
Zdrowia, na który zapraszamy już 6 
września. 

Od niedawna to także Urząd Miasta 
powołuje koronera do stwierdzania 
zgonów patologicznych. To także jedno 
z zadań polityki społecznej miasta.

- rc -

Wydział Polityki Społecznej 
i Mieszkaniowej - Sprawy Polityki 

Społecznej

Piętro IV, budynek B, pok. 401, 402, 403, 404. 
Telefon: 32 47 85 391, 32 47 85 154, 32 47 85 
381, 32 47 85 371.

Naczelnik wydziału: Joanna Cisek
Zastępca naczelnika wydziału: Halina Humeniuk

Wydział ten zajmuje się m.in.:
- pomocą materialną o charakterze socjalnym 

dla uczniów,
- wpisem do rejestru żłobków i klubów dzie-

cięcych oraz wykreśleniem z rejestru
- ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych,
- realizacją działań prozdrowotnych i akcji 

krwiodawstwa, Promenadą Trzeźwości,
- informacją o ulgach i uprawnieniach dla 

osoby niepełnosprawnej
- informacją w zakresie rehabilitacji 

społecznej i zawodowej na rzecz osób 
niepełnosprawnych fi nansowanych ze 
środków PFRON,

- funkcjonowaniem opieki zdrowotnej na 
terenie miasta

Zakup sprzętu medycznego 
dla jastrzębskich szpitali za 
miliony złotych, realizacja 
wieloletniego programu 
pomocy państwa w zakresie 
dożywiania dzieci w szkołach 
czy zgłaszanie osób z 
problemem alkoholowym 
na miejską komisję 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, to tylko 
niektóre z zadań, jakie 
podejmuje Urząd Miasta, 
a ściślej Wydział Polityki 
Społecznej i Mieszkaniowej

XVII Jastrzębskie Dni Promocji Zdrowia

Prezydent Miasta Anna Hetman
zaprasza na

Festyn Zdrowia
6 września, godz. 15.00       Park Zdrojowy

W programie m.in.:
bezpłatne badania, konsultacje medyczne, degustacje zdrowej żywności
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Ostatnie dni naboru 
do AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza 
– Wydział Geotechnologii w Ja-
strzębiu-Zdroju zaprasza na studia 
stacjonarne i niestacjonarne dru-
giego stopnia. Na studia stacjo-
narne rejestrować się można w sys-
temie e-Rekrutacja do 10 września. 
Do tego samego dnia przyjmo-
wane będą wymagane dokumenty 
drogą elektroniczną. 11 września 
na godz. 9.00 zaplanowano prze-
prowadzenie egzaminów wstęp-
nych. Wstępna kwalifi kacja kandy-
datów odbędzie się 14 września, a 
ogłoszenie wyników tego samego 
dnia o godz. 15.00. Osoby zakwali-
fi kowane swoje podanie będę mu-
siały złożyć do 19 września. Z kolei 
do 17 września potrwa rejestracja 
na studia niestacjonarne. Do tego 
dnia przyjmowane będą doku-
menty drogą elektroniczną. Eg-
zaminy wstępne zaplanowano na 
18 i 19 września. Ogłoszenie wy-
ników nastąpi 21 września. Szcze-
gółowe informacje o naborze można 
uzyskać w dziekanacie Wydziału 
Geotechnologii AGH w Jastrzębiu-
Zdroju przy ul. 1 Maja 61. Telefon 
32 47 64 857 lub 32 47 53 210.

Wszystkiego o naborze można 
się także dowiedzieć odwiedzając 
stronę internetową akademii 
www.zodj.agh.edu.pl

Dopalacze – gdzie 
szukać pomocy?

W ostatnim czasie w kraju odno-
towano wiele przypadków zatrucia 
narkotykami, tzw. dopalaczami. 
Do szpitali trafi ły osoby z ostrym 
zatruciem organizmu, dlatego Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej 
apeluje i ostrzega, aby nie kupować 
i nie zażywać takich substancji. Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej już 
kilka miesięcy temu uruchomiło 
infolinię, dzięki której bezpłatną 
pomoc telefoniczną i on-line mogą 
uzyskać uczniowie, rodzice i na-
uczyciele: 800 060 800 – bezpłatna, 
całodobowa infolinia Głównego In-
spektora Sanitarnego, 116 111 – te-
lefon zaufania dla dzieci i mło-
dzieży, 800 100 100 – telefon dla ro-
dziców i nauczycieli w sprawach 
bezpieczeństwa dzieci, 800 12 12 12 
– dziecięcy telefon zaufania rzecz-
nika praw dziecka, 112 – jednolity 
numer alarmowy.

Powstaną nowe 
ścieżki i szlaki rowerowe
Miasto Jastrzębie-Zdrój dla wielu jest wręcz idealnym 
miejscem do uprawiania turystyki rowerowej. To tu, u wylotu 
Bramy Morawskiej, w terenie mocno górzystym, pełnym 
jarów i dolin można znaleźć wiele miejsc sprzyjających 
amatorom dwóch kółek

Nasze miasto pod względem ukształ-
towania terenu jest mocno zróżnico-
wane. Jego północna część, znacznie 
bardziej przekształcona przez dzia-
łalność górniczą nie jest tak górzysta 
jak południowa. Na obszarze całego 
miasta szlaków rowerowych jest pod 
dostatkiem. A jeśli nawet w ciekawym 
miejscu trasa rowerowa nie została wy-
tyczona, to miejscowi rowerzyści do-
skonale radzą sobie jeżdżąc wieloma in-
nymi niemniej ciekawymi drogami.

We współpracy z czeską Karwiną, 
Piotrowicami koło Karwiny, a także są-
siednim Godowem i Zebrzydowicami 
trwają intensywne przygotowania do 
pozyskania pieniędzy na kontynuację 
działań związanych z turystyką rowe-
rową. Chodzi m.in. o wykorzystanie 
dawnych torowisk kolejowych pod 
budowę ścieżek i tworzenie szlaków 
rowerowych. Pozwoli to wzbogacić 
ofertę aktywnej turystyki nie tylko na-
szego miasta, ale i całego Euroregionu. 
W rejonie Jastrzębia-Zdroju znajduje 
się wiele tras godnych polecenia – jed-
nymi z najbardziej uczęszczanych przez 
mieszkańców są szlaki oznaczone ko-
lorami żółtym oraz czerwonym wio-
dące w kierunku południowym. W sło-
neczne weekendy oraz zwłaszcza w 
czasie letnich wakacji, drogi te są pełne 
rowerzystów. Trasy te prowadzą przez 
niezwykle urocze zakątki naszego 
miasta oraz piękne, okoliczne wsie i so-
łectwa. Malowniczy pejzaż pobliskiego 
Beskidu Śląskiego rozciągający się na 

południowym horyzoncie zachęca do 
odwiedzania nie tylko pobliskich Ze-
brzydowic, Marklowic , Pielgrzymowic 
czy Kończyc, ale także górskich miejsco-
wości – Ustronia czy Wisły i to właśnie 
na rowerze. Mieszkańcy korzystający z 
dwóch kółek często wybierają się także 
do naszych południowych sąsiadów. 
W bezpośrednim sąsiedztwie naszego 
miasta, już w Republice Czeskiej znaj-
dują się liczne trasy prowadzące przez 
Petrovice u Karvine zarówno w kie-
runku partnerskiej Karwiny, Hawie-
rzowa, czy także Ostrawy lub Cze-
skiego Cieszyna.

Nowe ścieżki transgraniczne dla cy-
klistów mają przebiegać przez Kar-
winę, Zebrzydowice, Jastrzębie-Zdrój, 
Godów i Petrovice. Po uzyskaniu zgody 
od PKP Oddział Katowice na dyspono-
wanie gruntem i cele budowlane oraz 
oszacowaniu kosztów inwestycji zo-
stanie przygotowany projekt pięciu 
partnerów ubiegający się o środki w ra-
mach Programu Interreg V – A Repu-
blika Czeska – Polska.

23 czerwca Komisja Europejska za-
twierdziła nowy Program Interreg V-A 
Republika Czeska – Polska, który w naj-
bliższych latach będzie wspierał współ-
pracę polsko-czeską. Na jego realizację 
zostanie przeznaczonych ponad 226 
mln euro z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, z czego ponad 
5,5 miliona euro trafi  do Euroregionu 
Śląsk Cieszyński na realizację mikro-
projektów.                                       - mg, kw -
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Inwestor 
w strefi e centrum
Strefa centrum to w większości teren prywatny. Inwestor 
posiada do niego tytuł prawny i to od niego zależy sposób, 
w jaki będzie go użytkował, oczywiście pod warunkiem 
zgodności z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego – wyjaśnia Ryszard Rakoczy, zastępca 
prezydenta miasta

Nie cichną kontrowersje wokół strefy 
centrum. Mimo wielu informacji prze-
kazywanych na jej temat mieszkańcy 
wciąż narzekają na brak informacji. Jak 
to właściwie z nią jest?

Strefa centrum to teren w kwartale 
ulic: Warszawska, Północna, Sybiraków 
i Porozumienia Jastrzębskiego. W więk-
szości jest on własnością prywatną, a 
działka należąca do miasta stanowi nie-
spełna 3 proc. terenu (0,3 ha). Inwestor 
– fi rma Acteeum Central Europe - po-
siada do niego tytuł prawny i planuje 
w tym miejscu budowę obiektu usłu-
gowo-handlowo-rozrywkowego. Teren 
ten objęty jest miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego przy-
jętym uchwałą Rady Miasta z 29 czerwca 
2006 r.

W mediach pojawiają się zarzuty, że 
władza podejmuje w temacie strefy cen-
trum decyzje, które nie były wcześniej 
konsultowane ze stroną społeczną.

Trudno o czymkolwiek decydować, 
skoro to inwestor posiada tytuł prawny 
do terenu i to od niego zależy sposób, 
w jaki będzie go użytkował, oczywi-
ście pod warunkiem zgodności z miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.

Jakie wytyczne zawiera wielokrotnie 
wspominany plan zagospodarowania 
przestrzennego i jak powstawał?

Plan zakłada w tym kwartale zabu-
dowę usługową na terenie około 10 ha, 
na którą składają się obiekty kubatu-
rowe, obsługa parkingowa i komuni-
kacyjna, infrastruktura techniczna, po-
wierzchnia biologicznie czynna. Ponadto 
przewiduje się pozostawienie dwóch 
najbardziej cennych enklaw zieleni o 
łącznej powierzchni 0,7 ha. Plan ten zo-
stał opracowany w latach 2005 – 2006. 
Jego opracowanie i konsultowanie pole-
gało na zbieraniu wniosków, wyłożeniu 
projektu planu do publicznego wglądu, 

dyskusji publicznej nad przyjętymi roz-
wiązaniami, rozpatrzeniu uwag oraz 
przyjęciu stosownej uchwały. W pro-
cesie powstawania planu uczestniczyły 
zainteresowane podmioty tj. właściciele 
nieruchomości, przedstawiciele organi-
zacji kupieckich, a także organizacji eko-
logicznych.

Jak inwestor zamierza zagospoda-
rować teren strefy centrum i jakie to bę-
dzie miało korzyści dla miasta?

Inwestor zamierza wybudować cen-
trum handlowe o powierzchni około 84 
500 m². Będzie to zespół budynków usłu-
gowo-handlowo-rozrywkowych wraz 
z zapleczem gastronomicznym, kinem, 
układem komunikacyjnym, parkingiem 
podziemnym i naziemnym, strefami: ga-
stronomiczną, ekspozycyjną i dostaw, 
placami zabaw, terenem aktywności 
sportowej (fi tness), zielenią urządzoną i 
towarzyszącą infrastrukturą techniczną. 
Inwestycja ma być realizowana etapami. 
Według karty informacyjnej przedsię-
wzięcia, inwestycja będzie generowała 
około 600 – 700 miejsc pracy. Plano-
wane przedsięwzięcie to także wpływy 
do budżetu miasta – około 2 mln zł z po-
datku od nieruchomości, dodatkowo 
– z PIT i CIT w związku z nowo utwo-
rzonymi miejscami pracy. Realizacja in-
westycji daje także możliwość współ-

pracy m.in. ze Spółką Energetyczną Ja-
strzębie jako dostawcą energii, Jastrzęb-
skim Zakładem Wodociągów i Kanali-
zacji - dostawcą wody, czy Powiatowym 
Urzędem Pracy, który przeprowadzi re-
krutację pracowników. Tomasz Szew-
czyk, prezes Acteeum Central Europe 
jest otwarty na współpracę z jastrzęb-
skimi fi rmami ochroniarskimi oraz lo-
kalnymi przedsiębiorcami.

Wiele kontrowersji wzbudza doku-
mentacja przedsięwzięcia, organizacje 
ekologiczne skarżyły w SKO decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Może Pan powiedzieć coś więcej na ten 
temat?

Inwestor posiada decyzję o uwarun-
kowaniach środowiskowych. SKO w 
Katowicach odrzuciło odwołania eko-
logów jak i prokuratora uznając ich 
niedopuszczalność. Inwestor złożył 
wniosek wraz z kartą informacyjną 
przedsięwzięcia, zawierającą wszystkie 
ustawowo wymagane informacje, ko-
nieczne do wszczęcia postępowania. 
Organy opiniujące, czyli Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska i Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
nie zarzuciły dokumentacji braków i nie 
wniosły o jej uzupełnienie, wydając sto-
sowne opinie.

Co właściwie daje inwestorowi taka 
opinia? Czy może na jej podstawie np. 
usuwać drzewostan z terenu przedsię-
wzięcia?

Decyzja o środowiskowych uwarun-
kowaniach nie jest zgodą na realizację 
przedsięwzięcia jak wiele osób myśli. 
Określa ona jedynie środowiskowe uwa-
runkowania jego realizacji. Chciałbym 
też podkreślić, że decyzja środowi-

skowa nie zezwala 
na usuwanie drzew 
i krzewów. Taką de-
cyzję wydaje się do-
piero na podstawie 
wniosku właściciela 
nieruchomości, na 

której rosną drzewa i w niej określa się 
np. ilość drzew do usunięcia, wysokość 
opłat, nasadzenia zastępcze, termin usu-
nięcia itd. Aby taką decyzję otrzymać na-
leży złożyć wniosek. Jeśli inwestor złoży 
taki wniosek (do tej pory taki wniosek 
nie wpłynął) zostanie on rozpatrzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- kw, aś -

Inwestor zamierza wybudować centrum 
handlowe o powierzchni około 84 500 m². 
Będzie to zespół budynków usługowo-
handlowo-rozrywkowych.

Z�
��

��
�:

 M
��

��
� K

��
��

��
�



www.jastrzebie.pl
12

www.jastrzebie.pl

M I A S T O

Rower to jest świat
Rowerem przejechał 31 661 km. Tierra del Fuego, 

Patagonia, Altiplano to tylko nieliczne zakątki w Ameryce 
Południowej, o których wspomina z zachwytem. O swojej 
podróży życia, gdzie silnikiem były nogi, kierownicą serce, 
a umysł brał odpowiedzialność za przetrwanie opowiada 
Marcin Tatarczyk, 31-latek z Jastrzębia-Zdroju
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ak przygotować się do wielomie-
sięcznej podróży? - Trzeba odku-
rzyć stary rower i załadować na niego 

tyle sprzętu, ile zdołamy uwieźć, po czym 
czekać na przygodę, która niesie za sobą 
doświadczenie i marzenia na przyszłość 
- opowiada Marcin Tatarczyk. 28 li-
stopada 2013 roku wsiadł w samolot 
do Buenos Aires i wyruszył w podróż 
życia, którą nazwał TransAmerica. 
Przedsmak tego, co może go czekać 
w Ameryce Południowej, odczuł już 
pierwszego dnia. Najpierw został za-
straszony przez nastolatka z bronią, 
by chwilę później znaleźć schronienie 
u przyjaznych ludzi. - Nie wiem czy 
broń była prawdziwa, ale poczułem, że 
tracę grunt pod nogami. Wjechałem w 
pierwszą lepszą bramę i trafi łem na ro-
dzinne przyjęcie. Tutaj poznałem kobietę 
z irlandzkimi korzeniami, która świetnie 
mówiła po angielsku. Ona z kolei przed-
stawiła mnie – jak usłyszałem - najważ-
niejszemu strażakowi w Argentynie. Do-
stałem od niego wizytówkę i zapewnienie, 
że jak będę miał jakiekolwiek problemy, to 
strażacy mi pomogą. Jeśli nie, to mam 
dzwonić do niego – tłumaczy Marcin. 
Jak mówi, jadąc do Ushuaia z wizy-
tówki nie skorzystał ani razu. Droga 
nr 3, którą podróżował, była prosta 
po horyzont, otoczona jedynie pu-
stynią z małymi krzakami. Co jakiś 
czas „wyrastały” przy niej stacje 
paliw. Pedałowanie utrudniał fron-
towy wiatr, wiejący z siłą 70 km/h.

Z wiatrem w plecy 
po Ziemi Ognistej

- Raz wyrzuciło mnie z drogi. Przez 12 
godzin - bo dzień był niezwykle długi - 
pokonywałem zaledwie od 30 do 50 km. 
Później zobaczyłem maleńkie tornada, 
pojawiały się i znikały. Miałem szczęście, 
że akurat przejeżdżał tir. Kierowca Chi-
lijczyk zatrzymał się, nawet ze mną nie 
rozmawiał, tylko wrzucił rower do środka 
i kazał wejść do kabiny. Uśmiechając się 
ironicznie, powiedział, że głoszą, że jest 
wielkie zagrożenie wiatrem i tiry nie po-
winny jeździć, więc tym bardziej ja na 
rowerze – wspomina Marcin.

Na Ziemi Ognistej wiatr wiał już 
w plecy. Nie pedałując, rower często 
osiągał 50 km/h. - To był niezwykły 
czas. Mogłem się zrelaksować i dostrzec 
zupełnie nowe oblicze mej przygody. 
Wjechałem do rezerwatu, gdzie królo-
wały zieleń, błękit i biel, czyli lasy, je-
ziora, niebo i lodowce – opowiada ja-
strzębianin. W Parku Narodowym 
Fin del Mundo na Ziemi Ognistej, 

nieopodal Ushuaia, Marcin odstawił 
rower na dwa tygodnie by pocho-
dzić po górach. – Strażnik Parku miał 
polskie korzenie, więc nasza relacja była 
niezwykle otwarta i do Parku wpuszczał 
mnie za darmo. Niestety, nie obeszło się 
bez strat, bo lis pogryzł mi namiot i sio-
dełko – wspomina.

Głodny wrażeń kontynuował prze-
jazd Kordylierą Andyjską. Założenie 
było jedno: jak najdalej na północ, 
przez Chile, Boliwię, Peru, Ekwador, 
Kolumbię do Wenezueli. A potem do 
Ameryki Środkowej i Meksyku. Tak 
pisał się scenariusz 19-miesięcznej 
podróży po krajach Ameryki Łaciń-
skiej. Rowerem przejechał 31 661 km, 
pokonał 15 krajów i zakończył po-
dróż na trzecim kontynencie Ame-
ryki Północnej, w Meksyku. Tierra del 
Fuego, Patagonia, Altiplano to tylko 
nieliczne zakątki, o których Marcin 
wspomina z zachwytem. Gotowanie 
na świeżym powietrzu, spanie w na-
miocie, pod chmurką na hamaku, a 
czasem u wspaniałej lokalnej społecz-
ności.

Skrajne emocje

- Największy kryzys dopadł mnie na La-
guna Ruta. Ten odcinek był tak wymaga-
jący, że martwiłem się nie tylko o swoje 
zdrowie, ale i życie. To rezerwat przy-
rody, ale przede wszystkim pustynia na 
Altiplano, gdzie powierzchnia, po której 
się jeździ, wznosi się od 4500 do 5800 m 
n.p.m. zaś jej długość wynosi blisko 400 
km. Temperatura w ciągu dnia sięgała 40 
stopni, a w nocy odnotowałem minus 28 
– opowiada 31-latek. - Część chilijska 
na czele z Boliwią i Peru zbudowały nie-

zwykle mocny fi lar mej psychiki. Kiedy po 
raz pierwszy wjechałam na ponad 5000 m 
n.p.m. na pustyni, to zrozumiałem, że po-
dróżowanie z bagażem, jaki mam, nie ma 
sensu. W Potosi w Boliwii pod wpływem 
emocji związanych z Laguna Ruta wy-
słałem co cenniejsze rzeczy do Polski, a 
przyczepkę porzuciłem na ulicy – dodaje.

Po 14 dniach jazdy pustynią Marci-
nowi skończyło się jedzenie. Wszystko 
co miał, to 1 kg cukru.- Półtora dnia 
byłem na cukrze, ale wiedziałem, że gdzieś 
ten Salar de Uyuni jest, a zaraz za nim cy-
wilizacja. Miałem też ciekawą przygodę. 
Na najwyższym punkcie poznałem straż-
nika – Indianina, który wiedząc, że po-
goda się zmienia nie pozwolił mi jechać 
dalej. Sam wyciągnął motocykl marki Jawa 
i zniknął gdzieś na godzinę. Wrócił z wor-
kiem, z którego kapała krew, a po chwili do-
stałem duży stek z lamy – opowiada ja-
strzębianin.

Przez dżunglę do Choquequ-
irao

Dalej przez Sucre i część Santa Cruz 
wśród pól koki, Marcin udał się do 
La Paz wciąż pokonując różnice kli-
matów w Andach. Podjazdy na 4000 
m n.p.m., pustynia, zimno nocą, 
sucho, a potem zjazdy na 1000 m 
n.p.m. i tropikalna dżungla. Wreszcie 
przez największe jezioro Ameryki Po-
łudniowej dotarł do Cuzco i Machu 
Picchu. - Machu Picchu od dzieciń-
stwa było moim marzeniem. I… zawio-
dłem się. To bardzo komercyjne miejsce 
– zaznacza podróżnik. Dowiedział się 
jednak o innym miasteczku Inków, 
które kryło się pod tajemniczą nazwą 
Choquequirao. Dotarł do niego wę-
drując dwa dni przez dżunglę. – To 
był najfajniejszy moment w Peru, bo z 
tym krajem nie mam dobrych skojarzeń. 
Miejscowi niechętnie nastawieni są do 
białych ludzi. Jak widzieli, że nie ma na 
mnie korzyści, że nie wydaję dużo pie-
niędzy, to często zmieniali ceny, po czym 
otwierali bramki z psami. Peru kojarzę 
jako walkę ze stadami atakujących mnie 
psów.

Ameryka centralna to z kolei bardzo 
niebezpieczny kontynent. Broń jest 
na porządku dziennym, morderstwa 
również. - W Hondurasie drogę zaszedł 
mi człowiek z maczetą – przypomina 
sobie. Przedsięwzięcie TransAmerica 
Marcin zakończył w Cancún w Mek-
syku skąd odleciał do Brukseli. Tu 
wsiadł na rower i kontynuował po-
dróż do Jastrzębia-Zdroju.

- kw -

Największy kryzys dopadł 
mnie na Laguna Ruta. Ten 
odcinek był tak wymagający, 
że martwiłem się nie tylko 
o swoje zdrowie, ale i 
życie. To rezerwat przyrody, 
ale przede wszystkim 
pustynia na Altiplano, gdzie 
powierzchnia, po której się 
jeździ, wznosi się od 4500 
do 5800 m n.p.m. zaś jej 
długość wynosi blisko 400 
km. Temperatura w ciągu 
dnia sięgała 40 stopni, a w 
nocy odnotowałem minus 28 
– opowiada 31-latek.
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24 lipca jastrzębianie przypomnieli sobie dawny charakter OWN-u. Podczas 
imprezy zorganizowanej przez prezydent Annę Hetman dawniej tętniący 
życiem ośrodek znów zapełnił się ludźmi

K U L T U R A

OWN odzyskuje dawny blask

Galerię zdjęć oraz fi lm z pikniku można znaleźć na www.jastrzebie.pl
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O godzinie 14.30 przed Urzędem 
Miasta zebrali się  rowerzyści, by na-
stępnie w odpowiednich odstępach 
czasowych wyruszyć w kierunku 
OWN. Pół godziny później rozpo-
częło się wspólne grillowanie. Miesz-
kańcy zaproszeni zostali do galerii 

zdjęć OWN, gdzie mogli przypomnieć 
sobie lata świetności tego miejsca 
utrwalone na archiwalnych fotogra-
fi ach. Urząd Miasta we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi, służ-
bami miejskimi, klubami sportowymi, 
zarządami osiedli i sołectw, Młodzie-
żową Radą Miasta oraz przedsiębior-
cami przygotowali dla mieszkańców 
szereg zajęć - bitwa na balony wodne, 
wodny ślizg, pokazy pierwszej po-
mocy, zajęcia sportowe, czy gry i za-
bawy dla dzieci. Licznie zgromadzeni 
na OWN-ie mieszkańcy zapraszani 
byli do wzięcia udziału w konkursach 
z atrakcyjnymi nagrodami ufundo-

wanymi przez sponsorów, mogli rów-
nież skorzystać z okazji i popływać po 
zbiorniku wodnym kajakiem lub ro-
werkiem zupełnie jak za dawnych 
lat. Dodatkowo wspólny czas umi-
liły dźwięki muzyki. Piątkowe popo-
łudnie upłynęło w rodzinnej atmos-

ferze, wśród koszy pikni-
kowych i sprzętu do grillo-
wania. Ten klimat sprzyjał 
rozmowom również na te-
maty związane z rewita-
lizacją terenu OWN-u. W 

czasie spotkania odbyła się konferencja 
prasowa, podczas której prezydent 
miasta Anna Hetman przedstawiła 
wyniki konsultacji społecznych prowa-
dzonych w temacie zagospodarowania 
terenu, a także zapoznała mieszkańców 
z obecnym etapem prac prowadzonych 
nad rewitalizacją Ośrodka. - Tak jak 
Wam obiecałam, dołożę wszelkich starań, 
by za jakiś czas OWN odzyskał swój dawny 
blask i na powrót zapełnił się ludźmi. Z nie-
ocenioną pomocą wydziałów merytorycz-
nych działamy bardzo mocno w tej kwe-
stii, odbywamy szereg spotkań i rozmów, 
które -  jestem przekonana -  zaprowadzą 
nas do upragnionego celu, dopinamy kon-

cepcję zagospodarowania. Miejsce to, przez 
lata zapomniane i zaniedbane, obecnie ma 
szansę na odzyskanie swego blasku sprzed 
lat, zrobię wszystko byście za jakiś czas 
mogli w pełni z niego korzystać – zapew-
niła prezydent miasta. 

Projekt przygotowywany będzie w 
partnerstwie Jastrzębie-Zdrój, Karwina, 
Hawierzów; lider projektu - miasto Ja-
strzębie-Zdrój. Wniosek składany bę-
dzie do konkursu w ramach Programu 
INTERREG V A Republika Czeska – 
Polska 2014-2020, nabór potrwa praw-
dopodobnie do połowy lutego 2016 r. 
Celem projektu ma być zwiększenie 
dostępności turystycznej polsko-cze-
skiego pogranicza w obrębie miast Ja-
strzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów 
– poprzez stworzenie transgranicznego 
ekomuzeum (inicjatywy nastawione na 
ochronę i ekspozycję unikatowych war-
tości lokalnego dziedzictwa, aktywi-
zację i zaangażowanie lokalnego spo-
łeczeństwa oraz poprawę jakości życia 
mieszkańców w zgodzie z duchem roz-
woju zrównoważonego). Trwają prace 
projektowe nad zagospodarowaniem 
tego terenu. 

- aś, kw -

Miejsce to, przez lata zapomniane 
i zaniedbane, obecnie ma szansę na 
odzyskanie swego blasku sprzed lat
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sobota

„Mali projektanci” konkurs kreatyw-
ności – godz. 10.30, świetlica Nastolatek, ul. 
Turystyczna 43

„101 pomysłów na nudę” gry i zabawy 
dla dzieci – godz. 10.30, świetlica Stryszek, 
ul. Cieszyńska 101

Muzyka Afryki – warsztaty umuzykal-
niające inspirowane muzyką – godz. 10.30, 
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielko-
polska 1a

„Nie bądź ponury, zagraj w kalambury” 
konkurs – godz. 11.00, świetlica Astra, os. 
1000-lecia 15

Dyskoteka wakacyjna dla dzieci – godz. 
15.30, Park Zdrojowy, ul. Witczaka 5

Wakacyjna JOGA na trawie – JOGAJa-
strzebie.pl - godz.9.00, stadion miejski, ul. 
Harcerska 14B - w razie niepogody sala Fit-
ness MOSiR. Zajęcia z Jogi odbędą się także 
22 i 29 sierpnia.

GKS 1962 Jastrzębie - Podbeskidzie II  - 
godz. 17.00, stadion miejski ul. Harcerska 14 B

piątek

„Jastrzębskie lato muzyczne” zespół 
Karma i Grażyna i Adam Żakowie – godz. 
16.30, Park Zdrojowy, ul. Witczaka 5
Zespół Karma to trójka przyjaciół, których 
łączy pasja i miłość do muzyki. Karolina, Artur
i Mateusz łączą w swoich aranżacjach 
wpływy różnych kultur i stylów. W ich grze 
słychać wpływy muzyki ludowej i tradycyjnej 
z różnych zakątków świata, z której czerpią
wiele wzorców. Z kolei Grażyna i Adam Ża-
kowie to małżeński duet wokalny dobrze 
znany publiczności, która już nie jeden raz 
znakomicie bawiła się słuchając w ich inter-
pretacji arii, duetów operowych i operetko-
wych, melodii musicalowych  i piosenek. Ich 
wspólne występy zaowocowały uznaniem 
publiczności i nagraniami telewizyjnymi.

Świetlicowy turniej warcabowy – 
godz. 10.30, świetlica Nastolatek, ul. Tury-
styczna 43 

„Od słowa do słowa i piosenka go-
towa” zajęcia muzyczne dla dzieci – godz. 
10.30, świetlica Stryszek, ul. Cieszyńska 101
Mieszkańcy Sahary – warsztaty edukacyjne 
- godz. 10.30, Miejska Biblioteka Publiczna, 
ul. Wielkopolska 1a

„Rzucaj i trafi aj” konkurs – godz. 11.00, 
świetlica Astra, os. 1000-lecia 15

„Wakacyjny traf” turniej piłkarzyków sto-
łowych – godz. 11.00, świetlica Iskierka, ul. 
Ruchu Oporu 2

„Sałatka wybrednej Karolinki” zajęcia 
edukacyjno-plastyczne – godz. 11.00, klub 
Kaktus, ul. Katowicka 24

„Letnie Kino Parkowe” fi lm Dziś jestem 
blondynką – godz. 20.30, Park Zdrojowy, ul. 
Witczaka 5

Piłka nożna dla dzieci roczniki 2004 i 2005 
- godz. 9.30, boisko ,,Orlik” ul. Warszawska

Zajęcia - Brazylijskie Jiu Jitsu zajęcia dla 
osób „13+” - godz.20.00, stadion miejski, ul. 
Harcerska 14B – sala gimnastyczna

„Pocztówka z mojego miasta” zabawy z 
plastyką – godz. 10.30, świetlica Nastolatek, 
ul. Turystyczna 43

„Pracownia małego artysty: modelina” 
zajęcia plastyczne dla dzieci – godz. 10.30, 
świetlica Stryszek, ul. Cieszyńska 101

Kolory Afryki – warsztaty plastyczne – 
godz. 10.30, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 
Wielkopolska 1a

„Każdy na głowie stanie, by rozwiązać za-
danie” konkurs – godz. 11.00, świetlica Astra, 
os. 1000-lecia 15

„Pora coś zmalować” zabawa plastyczna 
– godz. 11.00, świetlica Iskierka, ul. Ruchu 
Oporu 2

Wakacyjna akademia – warsztaty dla mło-
dzieży i dorosłych – Rozwój osobisty – warsz-
taty artystyczne – godz. 17.30, Miejska Biblio-
teka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a

17.08
poniedziałekponiedziałek

16.08
niedziela

15.08

14.08

Narodowe czytanie 
„Lalki” Bolesława Prusa
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„Lalki” Bolesława Prusa„Lalki” Bolesława Prusa
5 września, godz. 14.00, 
Galeria „Jastrzębie”

piątek

18.08
wtorek
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czwartek

wtorek

Zajęcia piłki nożnej dla młodzieży rocz-
niki; 2002 i 2003 - godz. 9.30, boisko ,,Orlik” 
ul. Warszawska 

Wakacje z karate” – Klub Karate Kyoku-
shin - godz.18.15, hala sportowa „Omega”, 
ul. Harcerska 14A. Zajęcia odbędą się także w 
czwartek. 
Uwaga : wymagane obuwie zmienne, zajęcia 
bezpłatne

„Może wilk nie był taki zły?” zajęcia te-
atralne dla dzieci – godz. 10.30, świetlica Stry-
szek, ul. Cieszyńska 101

„Wielkie malowanie” – boisko przy SP 18 
– godz. 11.00, świetlica Astra, os. 1000-lecia 15
Mieszkańcy Sahary – warsztaty edukacyjne - 
godz. 10.30, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 
Wielkopolska 1a

„Konkursy, nagrody, niespodzianki!” 
zabawy zespołowe – godz. 11.00, świetlica 
Iskierka, ul. Ruchu Oporu 2

„Uczta trawnikowa” zajęcia edukacyjne 
– godz. 11.00, klub Kaktus, ul. Katowicka 24

Afryka dla najmłodszych – warsztaty lite-
racko-plastyczne dla przedszkolaków – godz. 
16.30, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wiel-
kopolska 1a

„Muzyczne środy” koncert zespołu GRA-
WITACJA – godz. 18.00, Park Zdrojowy, ul. 
Witczaka 5

Wakacyjna akademia – międzypokole-
niowe warsztaty dla młodzieży i dorosłych 
– Rozwój osobisty – warsztaty artystyczne – 
godz. 17.30, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 
Wielkopolska 1a

Piłka nożna dla dzieci roczniki: 2006 i 
młodsi godz. 9.30 - boisko ,,Orlik” ul. War-
szawska

Zajęcia - Brazylijskie Jiu Jitsu zajęcia dla 
osób „13+” godz.20.00, stadion miejski, ul. 
Harcerska 14B – sala gimnastyczna. Zajęcia 
odbędą się także 24 sierpnia.

„Państwa – miasta” zajęcia intelektualne 
– godz. 10.30, świetlica Nastolatek, ul. Tury-
styczna 43

„Kto złapie robala?” turniej gier dla dzieci 
– godz. 10.30, świetlica Stryszek, ul. Cie-
szyńska 101

Afrykańskie inspiracje – warsztaty arty-
styczne - godz. 10.30, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, ul. Wielkopolska 1a

„Świetlicowy turniej rummikuba” – godz. 
11.00, świetlica Astra, os. 1000-lecia 15

„Rummikub dla wytrwałych” turniej dla 
dzieci – godz. 11.00, świetlica Iskierka, ul. 
Ruchu Oporu 2

„Wakacyjne pamiątki” zajęcia plastyczne 
dla dzieci – godz. 10.30, świetlica Stryszek, ul. 
Cieszyńska 101

Gdybym żył w Afryce – warsztaty pod-
sumowujące wakacyjne spotkania - godz. 
10.30, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wiel-
kopolska 1a

„Zostań mistrzem Jenga” – godz. 11.00, 
świetlica Astra, os. 1000-lecia 15

„Dzień odkrywców” zabawy integracyjne 
dla dzieci – godz. 11.00, świetlica Promyk, ul. 
Gagarina 116

„Plecak przygód” letni biwak z harce-
rzami – godz. 12.00, Park Zdrojowy, ul. Wit-
czaka 5

„Letnie Kino Parkowe” fi lm SŁOWO NA 
M – godz. 20.30, Park Zdrojowy, ul. Wit-
czaka 5
Letnia Akademia Tańca – Klub Sportowego 
Tańca „MOSiR”, sala lustrzana przy hali wido-
wiskowo-sportowej, al. Jana Pawła II 6, salka 
treningowa
godz.15.40 – 16.25 dzieci 8- 13 lat (HIP - HOP)
godz.16.30 – 17.15 dzieci 8 - 13 lat ( Taniec To-
warzyski )
godz.17.30 – 18.15 Kurs tańca dla dorosłych
godz.18.30 – 19.15 Latino solo
Zajęcia odbędą się także 25, 26, 27 i 28 
sierpnia.

Zakończenie zajęć – Turniej Piłki Nożnej 
(wyłącznie dla uczestników zajęć) rocznik 
2004 i 2005 - godz. 9.30, boisko Orlik, ul. War-
szawska.

„Cztery w linii wygrywają” rozgrywki 
planszowe – godz. 10.00, świetlica Skarbnik, 
ul. Wielkopolska 65

Wakacyjny turniej tenisa stołowego – 
godz. 10.30, świetlica Nastolatek, ul. Tury-
styczna 43

„Pożegnanie wakacji” zajęcia rekre-
acyjne dla dzieci w plenerze – godz. 10.30, 
świetlica Stryszek, ul. Cieszyńska 101

Kolory Afryki – warsztaty plastyczne – 
godz. 10.30, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 
Wielkopolska 1a

„Pies przyjacielem człowieka” dogote-
rapia – godz. 11.00, świetlica Astra, os. 1000-
lecia 15

„Koralikowe prasowanki” zajęcia pla-
styczne dla dzieci – godz. 11.00, świetlica 
Promyk, ul. Gagarina 116

piątek

20.08

Wakacyjna akademia – międzypokole-
niowe warsztaty dla młodzieży i dorosłych 
– Rozwój osobisty – warsztaty artystyczne – 
godz. 17.30, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 
Wielkopolska 1a

Extreme City – warsztaty i zajęcia na Ska-
teparku i Pumptracku dla dzieci i młodzieży 
- godz. 16.00, skate park, ul. Turystyczna. 
Zajęcia odbędą się także w czwartek 28 
sierpnia.

Chata na Groniu – wycieczka do Bystrej, 
informacje i zapisy w klubie Kaktus – godz. 
9.00

„Tęczowa wyspa” zajęcia rekreacyjne 
– godz. 10.30, świetlica Nastolatek, ul. Tury-
styczna 43

„A w koło jest wesoło” zabawa w kalam-
bury dla dzieci – godz. 10.30, świetlica Stry-
szek, ul. Cieszyńska 101 

Mieszkańcy Sahary – warsztaty eduka-
cyjne - godz. 10.30, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, ul. Wielkopolska 1a

„Świat z kwadratu” origami płaskie – 
godz. 11.00, świetlica Astra, os. 1000-lecia 15

Zawody Rowerowe „Złota szprycha” - 
godz. 13.00, stadion miejski 
Dziewcząt i chłopców 
- do 7 lat (2008 i młodsi) – na dystansie 200 m
- do 10 lat (2007 - 2005) – na dystansie 400 m
- do 13 lat (2004 - 2002) – na dystansie 600 m
Stadion miejski, ul. Harcerska 14B

Festyn Charytatywny „Podaruj szczę-
ście” – godz. 15.00, Park Zdrojowy, ul. Wit-
czaka 5 

„Cztery słonie, każdy kokardkę ma na 
ogonie” zajęcia techniczne – godz. 10.00, 
świetlica Skarbni, ul. Wielkopolska 65

„Zaczarowane wycinanki” zajęcia pla-
styczno-techniczne – godz. 10.30, świetlica 
Nastolatek, ul. Turystyczna 43

21.08

19.08

25.08

środa

23.08
niedziela

24.08
poniedziałekponiedziałek
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Wakacyjna akademia – międzypokole-
niowe warsztaty dla młodzieży i dorosłych 
– Technologia bez barier – warsztaty kompu-
terowe – godz. 17.30, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, ul. Wielkopolska 1a

Zajęcia piłki nożnej dla młodzieży -zakoń-
czenie zajęć – Turniej Piłki Nożnej rocznik 
2002 i 2003 (wyłącznie dla uczestników 
zajęć) – godz. 9.30, Orlik, ul. Warszawska

Wakacje z karate” – Klub Karate Kyoku-
shin - godz.18.15, hala sportowa „Omega”, ul. 
Harcerska 14a

„Letnie dekoracje” zajęcia plastyczne 
– godz. 10.00, świetlica Skarbni, ul. Wielko-
polska 65 

„Quiz sportowy” konkurs – godz. 11.00, 
świetlica Astra, os. 1000-lecia 15

Gdybym żył w Afryce – warsztaty pod-
sumowujące wakacyjne spotkania - godz. 
10.30, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wiel-
kopolska 1a

„Baczny obserwator” turniej gry w 
„Dobble” – godz. 11.00, świetlica Promyk, ul. 
Gagarina 116

Afryka dla najmłodszych – warsztaty lite-
racko-plastyczne dla przedszkolaków – godz. 
16.30, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wiel-
kopolska 1a

Wakacyjna akademia – międzypokole-
niowe warsztaty dla młodzieży i dorosłych 
– Technologia bez barier – warsztaty kompu-
terowe – godz. 17.30, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, ul. Wielkopolska 1a

„Muzyczne środy” koncert zespołu 
TABU – godz. 18.00, Park Zdrojowy, ul. Wit-
czaka 5

Piłka nożna dla dzieci - zakończenie zajęć 
– Turniej Piłki Nożnej rocznik 2006 i młodsi 
(wyłącznie dla uczestników zajęć) – godz. 
9.30, Orlik, ul. Warszawska

Brazylijskie Jiu Jitsu zajęcia dla osób 
„13+” - godz.20.00, stadion miejski, ul. Har-
cerska 14B – sala gimnastyczna

„Napiszę lub pokażę i wszystkich roz-
bawię” kalambury – godz. 10.00, świetlica 
Skarbni, ul. Wielkopolska 65

„Ziarnko do ziarnka a zbierze się miarka” 
konkurs z przysłowiami – godz. 10.30, świe-
tlica Nastolatek, ul. Turystyczna 43 

Afrykańskie inspiracje – warsztaty arty-
styczne - godz. 10.30, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, ul. Wielkopolska 1a

„Moje małe ZOO” zabawy masą solną – 
godz. 11.00, świetlica Astra, os. 1000-lecia 15

„Potyczki językowe” łamigłówki dla 
dzieci – godz. 11.00, świetlica Promyk, ul. Ga-
garina 116

Wakacyjny Teatr Rodzinny „Kije samo-
bije” – godz. 11.00, kino Centrum, al. Piłsud-
skiego 27. Cena biletu wynosi 5 zł.
Stoliczku, nakryj się! Osiołku, otrząśnij się! 
Bij, kiju samobiju! - opowieść o trzech ma-
gicznych darach, które przyniosły szczęście 
pastuszkowi Jasiowi i jego ukochanej Anusi, 
to najnowsza realizacja Sceny Lalek Bajka Te-
atru Cieszyńskiego na podstawie klasyki lite-
ratury dziecięcej - baśni braci Grimm i K. J. Er-
bena.

Wakacyjna akademia – międzypokole-
niowe warsztaty dla młodzieży i dorosłych 
– Technologia bez barier – warsztaty kompu-
terowe – godz. 17.30, Miejska Biblioteka Pu-
bliczna, ul. Wielkopolska 1a

Wakacje z karate” – Klub Karate Ky-
okushin - godz.18.15 – 19.45, hala sportowa 
„Omega”, ul. Harcerska 14A

Rajd Rowerowy – godz. 15.30, zbiórka za 
hotelem „Dąbrówka”. 
Rajd organizowany jest w ramach transgra-
nicznego projektu pn. „Odwiedź sąsiada 
– uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-
czeskiego pogranicza”, którego partnerem 
jest czeska Karwina. 
Organizowany rajd na trasie Jastrzębie-Zdrój 
– Karwina – Jastrzębie-Zdrój jest zadaniem 
towarzyszącym otwarciu karwińskiej inwe-
stycji, powstałej w ramach tego projektu, zlo-
kalizowanej w pobliżu parku Boženy Něm-
covéj.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie PTTK 
Jastrzębie- Zdrój (Koło „Krokus”) ul. Har-
cerska 14b lub na maila: strzelec56@gmail.
com. Ilość miejsc w rajdzie jest ograniczona.

Wielki fi nał wakacji – Afrykańska 
wioska w Parku Zdrojowym – godz. 10.00, 
Park Zdrojowy, ul. Witczaka
W programie: warsztaty plastyczne, 
umuzykalniające, taneczne, afrykańska 
kuchnia, pokaz mody, gry, zabawy, ani-
macje
Projekt „Afrykańskie Lato 2015” realizo-
wany przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-
Zdroju dofi nansowano ze środków Urzędu 
Miasta Jastrzębie-Zdrój.

„Łąka w kwiatach” zabawy plastyczne 
– godz. 11.00, świetlica Astra, os. 1000-
lecia 15

Słoneczna dyskoteka dla dzieci – godz. 
15.30, Park Zdrojowy, ul. Witczaka 5

Mecz GKS 1962 Jastrzębie - Rekord Biel-
sko-Biała - godz.17.00, stadion miejski ul. Har-
cerska 14B

28.08
piątekpiątek

26.08
środa

czwartek
27.08

29.08
sobota
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Turniej Warmachine&Hordes – godz. 
11.00, klub Kaktus, ul. Katowicka 24

III Piknik w kurorcie – godz. 15.00, Park 
Zdrojowy, ul. Witczaka 5

„Pastele i akwarele, wspomnień z wa-
kacji wiele” zabawy z plastyką – godz. 10.30, 
świetlica Nastolatek, ul. Turystyczna 43 

„Kocham Cię Polsko” gra w zespołach – 
godz. 11.00, świetlica Astra, os. 1000-lecia 15

„Letnie Kino Parkowe” fi lm Poskromić 
Playboya – godz. 20.30, Park Zdrojowy, ul. 
Witczaka 5

W zdrowym ciele zdrowy duch – konkurs 
sprawnościowy – godz. 16.30, świetlica Na-
stolatek, ul. Turystyczna 43 

Duże może więcej – miniturniej du-
żych klocków Jenga – godz. 16.00, świetlica 
Kanon, ul. Zielona 17

W kolorach tęczy, czyli wakacyjne wspo-
mnienia – zajęcia plastyczne dla dzieci, świe-
tlica Stryszek, ul. Cieszyńska 101

Wakacyjnych wspomnień czar – zajęcia 
plastyczne – godz. 15.30, świetlica Promyk, 
ul. Gagarina 116

35 lat Solidarności – godz. 18.00, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
- wernisaż wystawy: Droga do wolności. Hi-
storyczny wrzesień 1980 
- wykład dr Jarosława Neji z Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Katowicach
- Słowo w walce o wolność: koncert prezen-
tujący twórczość Jacka Kaczmarskiego w wy-
konaniu Kuby Michalskiego 

Narodowe czytanie Lalki Bolesława 
Prusa przy fontannie – godz. 14.00, Galeria 
Jastrzębie, ul. Warszawska 2

Impreza z okazji 35 rocznicy podpisania 
Porozumienia Jastrzębskiego – godz. 16.00, 
parking przed kinem Centrum.
Impreza będzie próbą przypomnienia rze-
czywistości PRL-u i skontrastowania jej z te-
raźniejszością. Na scenie wystąpią: Mateusz 
Nagórski z piosenkami Jacka Kaczmarskiego 
oraz Grzegorz Wilk z zespołem „Wolf”. Na 
parkingu spotkać będzie można aktorów w 
strojach ze wspominanego okresu oraz obej-
rzeć stare i współczesne samochody. Dodat-
kową atrakcją będą elementy scenografi i 
„przeniesione” z Polski Ludowej m.in. kiosk 
ruchu czy budka z piwem.
„35 lat temu” - turniej siatkówki plażowej „ 
35+”, gry i zabawy dla dzieci (klasy, kapsle 
itp), Wycieczka Rowerowa – Szlakiem ja-
strzębskich kopalń – godz. 10.00.

niedziela
30.08

XVII Jastrzębskie Dni Promocji Zdrowia – 
godz. 16.00, Park Zdrojowy

Rok 1989. Mała książka o pewnej kur-
tynie, czekoladzie i wolności – spotkanie au-
torskie z Michałem Rusinkiem dla uczniów 
szkół podstawowych – godz. 11.00, Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a

W krainie baśni i bajek – zajęcia pla-
styczne dla dzieci – godz. 16.30, świetlica Na-
stolatek, ul. Turystyczna 43

Teraz Twój ruch – turniej warcabowy – 
godz. 17.00, świetlica Astra, os. 1000-lecia 15

We wspólnej sprawie – warsztaty obywa-
telskie na temat ruchu Solidarności i okresu 
PRL-u w Polsce dla uczniów klas IV- VI - godz. 
10.00, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wiel-
kopolska 1a

Zwierzaki-solniaki – zajęcia plastyczne z 
masą solną – godz. 16.00, świetlica Kanon, ul. 
Zielona 17

Daj susa do rebusa – konkurs świetlicowy 
dla dzieci – godz. 16.00, świetlica Stryszek, ul. 
Cieszyńska 101

Papierowe przeplatanki – zabawa pla-
styczna dla dzieci – godz. 16.30, klub Me-
tronom, ul. Opolska paw. 722

Promocja albumy z serii Perły jastrzęb-
skiej architektury „Park Zdrojowy” – godz. 
17.00, Galeria Historii Miasta, ul. Witczaka 4

Nasz świat ma kilka lat – zabawy inte-
gracyjne dla dzieci – godz. 15.30, świetlica 
Promyk, ul. Gagarina 116

Koralik do koralika i wychodzi mozaika 
– zajęcia techniczne – godz. 16.00, świetlica 
Skarbnik, ul. Wielkopolska 65

Spotkanie ze Sławomirem Koprem au-
torem książek historycznych dla młodzieży 
i dorosłych - godz. 18.00, Miejska Biblioteka 
Publiczna, ul. Wielkopolska 1a

31.08
poniedziałekponiedziałek

03.09
czwartek

01.09
wtorek

02.09
środa

06.09
niedziela

04.09
piątek

05.09
sobota

08.09
wtorek

09.09
środa

10.09
czwartek

11.09
piątekpiątek
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X Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej

6 września, godz. 18.00 – Krakowskie Trio Stroikowe
27 września, godz. 18.00 – Krzysztof Lukas (organy)

Kościół Ewangelicko – Augsburski, ul. Cieszyńska 23

Trochę 
kultury!

Jeszcze tylko do 31 sierpnia 
w galerii Epicentrum można 
oglądać  wystawę podsumowu-
jącą całoroczną prace uczest-
ników ,,Studium Rysunku 
i Grafi ki’’. 

Celem zajęć, które odby-
wały się w każdy poniedziałek 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
w Jastrzębiu-Zdroju, było  przede 
wszystkim uruchomienie wy-
obraźni, wrażliwości i świado-
mości wzrokowej uczestników. 
Zajęcia  miały  stworzyć odpo-
wiednie warunki do czerpania 
radości z procesu tworzenia 
oraz zachęcić do dalszej podróży 
w poszukiwaniu osobistego wy-
razu swoich prac. Prace prezen-
towane na wystawie  pokazują 
szeroki wachlarz technik, z któ-
rymi zapoznali się uczestnicy, 
takich jak np. rysunek, malar-
stwo, linoryt, pastel. Prezento-
wane prace w większości po-
wstały w oparciu o studium bez-
pośrednie w postaci martwej na-
tury czy modela, gdzie dla jed-
nych ważna była wnikliwa obser-
wacja, uchwycenie poprawnych 
proporcji rysowanego obiektu 
czy układu przestrzennego, a dla 
innych natomiast świat rzeczy-
wisty posłużył jedynie jako in-
spiracja do kształtowania wła-
snego języka wypowiedzi. 

Galeria Epicentrum mieści się 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
przy al. Piłsudskiego 27. 

W kościele zabrzmi 
wyjątkowa muzyka

Już po raz dziesiąty w Jastrzębiu-Zdroju odbywają się 
koncerty muzyki organowej i kameralnej. Przez lata dzięki 
parafi i ewangelicko – augsburskiej mogliśmy posłuchać 
wyjątkowej muzyki, granej przez znakomitych artystów

Obecnie jesteśmy na półmetku te-
gorocznych koncertów. W kościele 
zagrali już Marek Toprowski, Darius 
Klisys oraz Duo Classico i Paweł Graś. 
We wrześniu zagrają kolejni muzycy. 

6 września posłuchamy Krakow-
skiego Tria Stroikowego. Grupa po-
wstała w 1998 roku z inicjatywy obo-
isty Marka Mleczki przy Orkiestrze 
Kameralnej Capella Cracoviensis. Ze-
spół składa się z wybitnych instru-
mentalistów, którzy przejawiają swoją 
aktywność artystyczną nie tylko w 
grze orkiestrowej, ale również kame-
ralnej oraz solowej. W 2005 roku ze-
spół nagrał płytę z utworami pol-
skich kompozytorów XX wieku. Trio 
tworzą: Marek Mleczko, Roman Wi-

daszek i Paweł Solecki. Podczas ostat-
niego koncertu wystąpi Krzysztof 
Lukas. Jest to absolwent Akademii 
Muzycznej w Katowicach w klasie or-
ganów. Jest laureatem kilku między-
narodowych konkursów organizowa-
nych w Niemczech, Francji, Włoszech 
i w Rosji. Swoje utwory nagrał dla roz-
głośni radiowych i telewizyjnych w 
Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech 
i na Słowacji. W 2008 roku ukazała się 
pierwsza płyta Lukasa nagrana na or-
ganach Paula Berschdorfa w Wodzi-
sławiu Śląskim. Na podstawie roz-
prawy doktorskiej traktującej o aspek-
tach tempa rubato w muzyce orga-
nowej otrzymał tytuł doktora sztuki 
muzycznej.                                       - rc -
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 – potrzebni wolontariusze i rodziny przyjmujące pielgrzymów

Dokładnie 26 lipca na krakowskim rynku zebrało się wiele młodzieży i mieszkańców 
Krakowa, by rozpocząć odliczanie do wielkiego wydarzenia, jakim będą XXXI Światowe Dni 
Młodzieży. Umieszczony nad wejściem do bazyliki mariackiej w Krakowie specjalny zegar 
rozpoczął odmierzać dni i godziny do Święta Młodych, na którym zgromadzi się według 
dzisiejszych zapowiedzi 2,5 miliona pielgrzymów, reprezentujących prawie 200 krajów. 

Światowe Dni Młodzieży są między-
narodowym spotkaniem młodych ludzi 
z całego świata, pragnących wspólnie 
radować się wiarą w Jezusa Chrystusa 
oraz poznać bogactwo wielu kultur. 

Niejeden z nas słyszał zapewne 
nowy hymn Światowych Dni Mło-
dzieży, informowani jesteśmy, że in-
tensywnie do spotkania papieża Fran-
ciszka z młodzieżą przygotowuje się 
Kraków. Nie każdy wie jednak o tym, 
że główne uroczystości ŚDM poprzedzi 
pobyt młodzieży we wszystkich pol-
skich diecezjach w dniach 20 – 25 lipca 
2016 roku. Dla pielgrzymów z różnych 
stron świata tzw. Dni w Diecezjach będą 
okazją do odkrywania bogactwa lokal-
nego Kościoła i kraju, do którego przy-
byli. Będzie to również czas spotkania 
z parafi ami, rówieśnikami i rodzinami, 
które ich ugoszczą. Nasza archidiecezja 
katowicka przyjmie ok. 20 tysięcy piel-
grzymów, m. in. z Kolumbii, Meksyku, 
Tanzanii, Niemiec, Francji i Włoch. 
Część tych osób ugoszczą parafi e i ro-
dziny w Jastrzębiu-Zdroju. Najpraw-
dopodobniej będzie to głównie mło-
dzież z Kolumbii i Niemiec, którą 
chcemy serdecznie przyjąć umożli-
wiając udział w wydarzeniach religij-
nych, ale także oferując poznanie na-
szego miasta oraz umożliwić skorzy-
stanie z licznych imprez kulturalnych 
i sportowo-rekreacyjnych.

By odpowiedzialnie wypełnić funkcję 
gospodarza i gościnnie przyjąć piel-
grzymów, w każdej parafi i powstało Pa-
rafi alne Centrum składające się z wo-
lontariuszy i księdza proboszcza, które 
odpowiada za koordynację przygo-
towań oraz przyjęcie uczestników ŚDM. 
Jednym z najcenniejszych doświadczeń 
pielgrzymów jest możliwość zakwatero-
wania u rodzin, a przez to poznania bliżej 
polskiej kultury, tradycji i gościnności. 
Dla nas jako gospodarzy będzie to okazja 
do poznania wiary i życia mieszkańców 
innych krajów, a nawet kontynentów. W 
Jastrzębiu-Zdroju zgłosiło się już blisko 
200 rodzin zdecydowanych pod swój 
dach przyjąć pielgrzymów. Niestety, to 
wciąż o wiele za mało, by każdy młody 
gość miał możliwość noclegu w naszych 
domach. Podstawowym zobowiązaniem 
rodzin przyjmujących pielgrzymów jest 
zapewnienie miejsca do spania, przygo-
towanie śniadania i pomoc w dotarciu 
do miejsc zbiórki w parafi ach. Większość 
dnia młodzież spędza razem na przy-
gotowanych w parafi ach, mieście i die-
cezji spotkaniach modlitewnych i kultu-
ralnych, często do późnych godzin wie-
czornych. Młodzi ludzie przyjeżdżają do 
nas jako pielgrzymi, przyjmijmy ich więc 
w duchu chrześcijańskiej i słowiańskiej 
gościnności.

By jak najlepiej przygotować pobyt 
gościom w Jastrzębiu potrzebni są rów-

nież wolontariusze, którzy mają w sercu 
wielkie pragnienie okazania gościnności 
i pomocy w organizacji tego wielkiego 
wydarzenia. Wolontariuszem może zo-
stać osoba pełnoletnia (lub osoby, które 
do czerwca 2016 roku ukończą 18 lat). 
Bez wolontariuszy takie wydarzenie 
jak Światowe Dni Młodzieży w ogóle 
by nie powstało! W naszym mieście po-
trzebujemy pomocy przynajmniej 100 
osób pragnących podzielić się z innymi 
ludźmi tym co najcenniejsze: swoim 
czasem i swoją wiarą. Jeżeli znasz języki 
obce (angielski, hiszpański, niemiecki), 
jesteś osobą komunikatywną i otwartą, 
pracujesz lub pracowałeś już jako wo-
lontariusz, nie wahaj się i pomóż w 
przygotowaniu kolejnych ŚDM! 

Wszystkich chętnych do tego, by 
przybyłych do Polski młodych ludzi 
ugościć w swoich domach, zapraszamy 
do kontaktu ze swoim księdzem pro-
boszczem. Osoby, które gotowe są pra-
cować jako wolontariusze prosimy o 
kontakt mailowy na adres: kasinski.ar-
kadiusz@gmail.com Wszystkich, którzy 
pragną w jakikolwiek sposób pomóc 
w przygotowaniu w naszym mieście 
Światowych Dni Młodzieży, prosimy 
o kontakt z rejonowym koordyna-
torem, ks. Michałem Wolińskim, pro-
boszczem Parafi i pw. Miłosierdzia Bo-
żego tel. 695 123 715.

Wojciech Marek
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W sierpniu 1919 r. ludność Górnego 
Śląska chwyciła za broń w nadziei 
uwolnienia się od niemieckiego terroru 
i panowania. Po kilku dniach walki po-
wstanie zakończyło się przegraną. W 
tym czasie poległo wiele osób, w tym 
także mieszkańcy Jastrzębia. O ofi a-
rach donosiły zarówno gazety nie-
mieckie, jak i polskie. Jednak kon-
tekst tych wydarzeń był zupełnie od-
mienny. Jak donosił „Sztandar Polski” 
z 24 sierpnia 1919 r.: „W Moszczeni-
cach rozstrzelano 2 ludzi. Później nieco 
żołnierze schwytali pod Moszczeni-
cami 5 ludzi, którzy jak brzmi wiado-
mość niemiecka, mieli przy sobie tajny 
nakaz, by zastrzelili każdego żołnierza 
„grencszucu”. Wszystkich pięciu 
rozstrzelano. Czy żołnierze „grenc-
szucu” umieją po polsku czytać i osą-
dzać jakieś tajne nakazy, by na mocy 
tego tych ludzi na miejscu pozbawić 
życia?”. Także „Nowiny Raciborskie” 
z 29 sierpnia tegoż roku zamieściły in-
formację o następującej treści: „Dono-
siły gazety niemieckie, że w Moszcze-
nicy rozstrzelano pięciu powstańców 
polskich. W tej sprawie donoszą nam 
obszernie, że nie wszyscy „rozstrze-
lani” byli powstańcami albo ludźmi 
w jakikolwiek sposób winnymi. Nie-
którzy z nich (a może nawet wszyscy) 

byli zupełnie niewinni, zabrani w 
nocy z domu. „Rozstrzelanie” od-
było się chyba kolbami, bo ci rozstrze-
lani byli straszliwie zmasakrowani, co 
mogą zaświadczyć wszyscy, co brali 
udział w pogrzebie”. Kolejne donie-
sienie w tej sprawie znalazło się na ła-
mach „Katolika” z 2 września 1919 r.: 
„Padli ofi arą zaburzeń z okolicy Wo-
dzisławia: z Jastrzębia Adolf Wodecki, 
Paweł Grzonka, Maks Bronny, Kon-
stanty Cnota, Kupsz. Polaków tych był 
napadł „grenzchutz” w mieszkaniu 
podczas narady. Nie mieli żadnej broni 
i nie stawiali żadnego oporu. Sprowa-
dzono ich do dworu w Moszczenicy 
i tam rozstrzelano. Nakazano ich po-
grzebać w tym samym dniu. Przed 
albo po rozstrzelaniu pokaleczono 
ich sromotnie kolbami, ponieważ nie-
którzy mieli czaszki porozbijane”.

Zamordowanych 19 sierpnia 1919 r. 
pochowano na cmentarzu parafi alnym 
w Jastrzębiu Górnym. W 1934 r. na ich 
mogile został wzniesiony okazały po-
mnik. Monument wieńczy fi gura św. 
Sebastiana, który według zapisków ks. 
Machalicy zginął w podobny sposób 
jak bohaterscy powstańcy - zostali za-
strzeleni lub zasztyletowani. Pomnik 
wykonał znany śląski rzeźbiarz, ma-
larz i pedagog Ludwik Konarzewski z 

Istebnej. Co ciekawe na nagrobku znaj-
dowało się 7 nazwisk, a inskrypcja była 
następująca: „Bohaterom Powstańcom. 
Zamordowanym przez Niemców oraz 
poległym w walkach przy oswobo-
dzeniu Śl. Górnego z pod jarzma pru-
skiego. Wodecki Adolf, Bronny Mak-
symilian,  Grzonka Paweł, Cnota Kon-
stanty, Kupsz Leon, Nowak Franci-
szek, Święty Alojzy. Cześć ich pa-
mięci”. Przy każdym nazwisku była 
umieszczona data narodzin. 

W okresie międzywojennym, przy 
okazji doniosłych wydarzeń czy świąt, 
składano hołd i kwiaty na grobie po-
wstańców. Takimi wydarzeniami było 
np. poświęcenie sztandaru grupy Ja-
strzębie Związku Powstańców Śląskich 
w 1927 r., czy obchody Święta 3 Maja, 
kiedy to dzień wcześniej wieczorem, 
po nabożeństwie majowym, organizo-
wano pochód z kompanią Związku Po-
wstańców Śl. na czele na cmentarz, by 
uczcić pamięć poległych powstańców.

W 1939 r. Niemcy zaatakowały 
Polskę i rozpoczęła się okupacja, a 
wraz z nią likwidacja polskich sym-
boli, w tym i pomnika powstańców. Po 
zakończeniu wojny pomnik (w nieco 
zmienionej formie) ponownie wznie-
siono na mogile powstańców.

TEKST: DARIUSZ MAZUR

ZDJĘCIE: DARIUSZ MAZUR

Mogiła 
Powstańców 
Śląskich 
w Jastrzębiu 
Górnym
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Seniorzy zapraszają
Zarząd koła nr 2 zaprasza

Zarząd koła nr 2 Związku Eme-
rytów zaprasza wszystkich zaintere-
sowanych uczestników do udziału w 
wycieczce organizowanej w dniach 
10-11 października. Trasa wycieczki: 
Głuchołazy – Jesienik Czechy, naj-
starsze uzdrowisko reumatologiczne, 
zamek Moszna, Góra św. Anny. Z 
kolei 3 października emeryci zapra-
szają na zabawę taneczną w restau-
racji Hawana. Koszt to 50 zł. Więcej 
informacji o imprezach można uzy-
skać w biurze koła nr 2 przy ul. Tu-
rystycznej 4. Biuro czynne jest w po-
niedziałki i czwartki od 9.00 do 12.00. 
Telefon 32 47 12 234. 

Diabetycy zapraszają 
na spotkania

Jastrzębskie Stowarzyszenie Dia-
betyków zaprasza członków, a także 
osoby niezrzeszone, członków ro-
dzin oraz osoby zainteresowane pro-
blemem cukrzycy na spotkania:
- 6 i 27 sierpnia, godz. 15.00 - 17.00,
- 10 i 24 września, godz. 15.00 - 17.00,
- 8 i 29 października, godz. 15.00 – 

17.00,
- 12 i 26 listopada, godz. 15.00 – 17.00,
- 3 i 17 grudnia, godz. 15.00 – 17.00.

Spotkania diabetyków odbywają 
się w Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych przy ul. Wrzosowej 12 a.

Wycieczki z emerytami

Stowarzyszenie Aktywny Senior 
tradycyjnie już zaprasza wszyst-
kich, nie tylko członków stowarzy-
szenia, do udziału w wycieczkach. 
- 20 sierpnia i 12 września – Wro-

cław, zwiedzanie Panoramy Ra-
cławickiej, miasta melexem, afry-
karium, kolorowych fontann, 
cena 100 zł,

- 23 sierpnia – dożynki w Ustroniu 
z obiadem, cena 50 zł,

- 17-20 września – Bieszczady, rejs 
po Solinie, Komańcza, Polańczyk, 
wieczór z gawędziarzem, zwie-
dzanie z przewodnikiem, cena ok. 
630 zł,

- 19 września - widowisko taneczne 
Carmen, ruiny Teatru Victoria w 
Gliwicach, cena 60 zł,

- 26 września - Musical „Miłość 
czyni cuda”, Teatr Muzyczny w 
Gliwicach, cena 65 zł,

- 3-16 października – wczasy nad 
morzem w Jarosławcu, 40 za-
biegów, 2 ogniska, biesiada, do-
jazd. Wyjazd 2 października o 
godz. 21.00. Cena 1600 zł,

- 5 października - Spektakl „Sen 
nocy letniej”, Gliwice, cena 60 zł,

- 18 października – komedia „Po-
skromienie Złośnicy” Williama 
Szekspira, Katowice, I-III rząd. 

- 12 grudnia – zwiedzanie fa-
bryki bombek, w tym malowanie 
ozdób świątecznych i możliwość 

zakupów ozdób świątecznych, 
obiad w Krakowie, cena to 100 zł,

- 20-28 grudnia – święta w Zako-
panem z wieczorem góralskim, 
spotkaniem z gawędziarzem i ka-
pelą, zwiedzanie okolic, dowóz 
do term, cena to 860 zł.
Zapisy na wycieczki w każdy 

czwartek w budynku przy ul. 
Wrzosowej 12. Tel. 32 47 19  555. 
W innych terminach zapisywać się 
można u Lucyny Maryniak pod 
numerem tel. 32 47 12 071, kom. 
535 997 170.

Polski Związek Emerytów 
przypomina

PZERiI oddział rejonowy w Ja-
strzębiu-Zdroju przypomina, że w 
siedzibie biura przy ul. 1 Maja 45 
wydawane są zaświadczenia na 
zniżkę kolejową PKP dla wszyst-
kich emerytów, rencistów i inwa-
lidów niezależnie od przynależności 
do związku. Związek przypomina 
także o organizowanych spotka-
niach okolicznościowych, wyciecz-
kach i wczasach. 

- od 7 do 17 września wczasy w 
Brennej, w cenie 800 zł.

Wszelkich informacji można uzy-
skać w siedzibie związku oraz pod 
telefonem: 32 435 80 31. Biuro czynne 
jest we wtorki, środy i czwartki od 
9.00 do 12.00.

Punkt przyjmowania wniosków 
o kartę parkingową

W wyniku uzgodnień Prezydenta 
Miasta Anny Hetman z przewodni-
czącym Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnospraw-
ności w Rybniku w jastrzębskim Urzę-
dzie Miasta został uruchomiony punkt 
przyjmowania wniosków o kartę par-
kingową. Punkt znajduje się w sali 
obsługi interesanta, stanowisko nr 1. 
Punkt jest czynny w drugi i czwarty 
wtorek miesiąca w godzinach od 9.00 
do 11.00 oraz od 11.20 do 13.00. Naj-
bliższy dyżur  przypada 25 sierpnia, a 

następne 8 i 22 września, 13 i 27 paź-
dziernika, 10 i 24 listopada, 8 i 22 
grudnia 2015 roku. W tych terminach 
mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju mogą 
składać wnioski o kartę parkingową, a 
także odebrać ją bez konieczności wy-
jazdu do Rybnika. Dodatkowych in-
formacji udziela Wydział Polityki Spo-
łecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta 
Jastrzębie-Zdrój, pokój. 402 B, tel. 32 47 
85 391, w godzinach pracy magistratu. 
Szczegółowe informacje na temat uzy-
skania orzeczenia, legitymacji osoby 

niepełnosprawnej czy karty parkin-
gowej można znaleźć na stronie in-
ternetowej Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnospraw-
ności w Rybniku www.pzon.rybnik.pl.
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Zachęcenie kupujących nie tylko do 
brania, ale także do sprawdzania para-
gonów wydawanych z kas fi skalnych – 
to cel akcji „Nie daj się oszukać - sprawdź 
paragon”. 

Tegoroczna nowa odsłona 
prowadzonej od lat przez 
Ministerstwo Finansów akcji 
„Weź paragon” ruszyła w 
lipcu. Celem akcji jest zwró-
cenie uwagi, że obok pa-
ragonów fi skalnych sprze-
dawcy wystawiają też para-
gony niefi skalne. Są one wy-
stawiane przed fi skalizacją 
kasy i nie powinny być prze-
kazane kupującemu jako 
dowód zakupu, jeżeli sprze-
dawca jest zobowiązany do 
ewidencjonowania obrotów 
na kasach rejestrujących.

Przykładem branży, w 

której zjawisko paragonów niefi skal-
nych jest szczególnie zauważalne, jest 
gastronomia. Jako paragon funkcjonuje 
tu często tzw. rachunek lub paragon kel-
nerski. Każdy paragon fi skalny zawiera 

charakterystyczne elementy, takie jak: 
centralnie umieszczony napis paragon 
fi skalny, NIP wystawcy, jego nazwę i 
adres, nazwę towaru lub świadczonej 
usługi, cenę, logo i numer unikatowy 

kasy. 
Akcja skierowana jest przede 

wszystkim do konsumentów, bo to 
oni otrzymują paragony i mają moż-
liwość ich sprawdzenia. 

Pamiętajmy: paragon fi skalny jest 
dowodem uczciwie prowadzonej 
działalności sprzedawcy. Zarówno 
w przypadku niewydania paragonu, 
jak również wydania paragonu niefi -
skalnego, wartość podatku i tak z re-
guły jest pobierana od konsumenta. 
To konsument płaci podatek w cenie 
towaru lub usługi, podatek, który nie 
zawsze trafi a do budżetu, czasem do 
„kieszeni” nieuczciwego sprzedawcy.

Urząd Skarbowy

Co się dzieje w Urzędzie Pracy?
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-

Zdroju rozpoczął realizację projektu 
współfi nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Osi 
Priorytetowej VII Regionalny rynek 
pracy Działanie 7.2 Poprawa zdolności 
do zatrudnienia osób poszukujących 
pracy i pozostających bez zatrudnienia – 
projekty pozakonkursowe Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie moż-
liwości zatrudnienia osób zarejestrowa-
nych w tutejszym Urzędzie jako bez-
robotne, przy pomocy instrumentów 
i usług rynku pracy wynikających z 
Ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy. W projekcie prze-
widziano takie formy wsparcia jak: staże, 
refundację kosztów wyposażenia lub do-
posażenia stanowiska pracy czy dofi nan-
sowanie podjęcia działalności gospodar-
czej. Staże będą realizowane w szczegól-
ności u organizatorów deklarujących za-
trudnienie osoby bezrobotnej po zakoń-
czonym stażu na minimum 3 miesiące. W 
projekcie założono realizację staży na 46 

osób. Refundacje kosztów wyposażenia 
lub doposażenia stanowiska pracy. W 
projekcie założono środki fi nansowe na 
24 stanowiska pracy w wysokości 18 000 
zł. Dofi nansowanie podjęcia działalności 
gospodarczej - tu przewidziano wsparcie 
dla 27 osób na kwotę nie wyższą niż 
18 000 zł. Szczegóły dotyczące wa-
runków skorzystania z poszczególnych 
form wsparcia określone zostały w re-
gulaminach, które dostępne są na stronie 
Urzędu Pracy www.pupjastrzebie.pl jak 
również w siedzibie.

Do uczestnictwa w projekcie kiero-
wane będą osoby bezrobotne  zarejestro-
wane w tutejszym urzędzie, które ukoń-
czyły 30 rok życia i dla których ustalono 
I lub II profi l pomocy. Zgodnie z założe-
niami Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Śląskiego muszą na-
leżeć co najmniej do jednej z poniższych 
grup: osoby powyżej 50 roku życia, ko-
biety, osoby z niepełnosprawnościami, 
osoby długotrwale bezrobotne (ponad 
12 miesięcy), osoby o niskich kwalifi ka-
cjach (do poziomu wykształcenia ponad-
gimnazjalnego).

W urzędzie dostępne są jeszcze środki 
fi nansowe Krajowego Funduszu Szko-
leniowego dla Pracodawców na fi nan-
sowanie kosztów takich form jak: szko-
lenia, studia podyplomowe, egzaminy 
zawodowe, badania lekarskie i psycho-
logiczne oraz ubezpieczenie NNW w 
związku z podjętym kształceniem. 

Wsparciem mogą zostać objęci za-
równo pracownicy jak i pracodawcy. 
Wnioski o przyznanie wsparcia mogą 
składać pracodawcy mający siedzibę 
albo prowadzący działalność na terenie 
naszego Miasta. Zgodnie z założeniami 
Ustawy o promocji zatrudnienia w 2015 
roku środki fi nansowe z KFS będą prze-
znaczone wyłącznie na kształcenie osób, 
które ukończyły 45 rok życia. Po szcze-
góły zapraszamy na stronę internetową 
www.pupjastrzebie.pl.

Powiatowy Urząd Pracy

Nie daj się oszukać
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Ratujemy życie 
- nie leczymy

Kiedy i jak wzywamy Pogotowie Ra-
tunkowe?

Pogotowie ratunkowe udziela pomocy 
poszkodowanym w wypadkach oraz w 
przypadku porodów, nagłych zacho-
rowań oraz nagłego pogorszeniu stanu 
zdrowia, które stanowią bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia.

Jeżeli uważasz, że stan zdrowia osoby 
potrzebującej pomocy jest poważny to 
nie zwlekaj z wezwaniem pogotowia ra-
tunkowego, gdyż w takich sytuacjach 
liczy się każda minuta.

Pamiętaj jednak, że wizyta Pogotowia 
nie może zastąpić wizyty w poradni le-
karskiej, stąd wzywając pogotowie ra-
tunkowe jedynie dla swojej wygody, w 
stanach niezagrażających życiu narażasz 
kogoś, kto w danej chwili potrzebuje 
pilnej pomocy.

Pogotowie ratunkowe należy wzywać, 
dzwoniąc pod ogólnopolski bezpłatny 
numer alarmowy 999 (lub 112).

Zgłoszenie odbiera przeszkolony dys-
pozytor medyczny, którego zadaniem 
jest błyskawiczna ocena pilnej potrzeby 
wezwania zespołu ratowniczego i to on 
decyduje o realizacji wezwania.

Dyspozytor musi zadać wzywającemu 
kilka podstawowych pytań. Pamiętać 
należy, że jest to niezwykle ważne. 
Każda informacja o osobie potrzebującej 
pomocy jest przesyłana zespołowi wy-
jazdowemu. Nie należy, więc poganiać 
dyspozytora, bowiem w sytuacji drama-
tycznej nie przyspieszy to dotarcia Ze-
społu Ratownictwa Medycznego (ZRM). 
Dyspozytor, nawet podczas trwania roz-
mowy z wzywającym, ma możliwość 
wysłania karetki na miejsce zdarzenia.

Podczas zbierania wywiadu przez dys-
pozytora, zostaniemy zapytani o m.in.:

Gdzie ma wysłać ambulans? - jest to 
pierwsze i podstawowe pytanie. Na 
wypadek, gdyby rozmowa telefoniczna 
została przerwana (wzywający straci 
przytomność, skończy się bateria w te-
lefonie itd), dyspozytor będzie wiedział, 
gdzie wysłać ambulans. Ważne są: miej-
scowość, miejsce wypadku bądź za-
chorowania, dokładny adres, charak-
terystyczne punkty topografi czne, (je-
żeli wezwanie ma miejsce poza miej-
scem zamieszkania), które ułatwią ZRM 
odnalezienie i dotarcie na miejsce zda-
rzenia.

Co się stało? - czyli jaki rodzaj nagłego 
zdarzenia nastąpił (wypadek samocho-
dowy, upadek z wysokości, zasłabnięcie 
w miejscu publicznym, nagły uraz, roz-
ległe oparzenie itp).

Jaki jest stan zdrowia osoby wymaga-
jącej pomocy? - tutaj dyspozytor zada 
szereg pytań. które pomogą doprecy-
zować stan, w którym aktualnie znajduje 
się poszkodowany (czy jest przytomny 
czy się porusza, ile jest osób poszkodo-
wanych, jakie choroby występowały w 
przeszłości.

Ewentualne podstawowe dane osoby 
potrzebującej pomocy - czyli jej imię, na-
zwisko, a w przypadku, gdy jest to osoba 
nieznajoma, trzeba powiedzieć, że się jej 
nie zna, dane osobowe osoby wzywa-
jącej- imię, nazwisko, nr telefonu, z któ-
rego dzwonisz.

Wezwanie przyjęte - są to słowa dys-
pozytora, którymi potwierdza zebranie 
danych oraz fakt, że decyzja o wysłaniu 
karetki została podjęta.

Należy pamiętać, żeby nie rozłączać 
się po zebraniu wywiadu. Dyspozytor 
może przekazać Ci jeszcze pewne in-
formacje, jak postępować z poszkodo-
wanym do czasu dotarcia Zespołu Ra-
townictwa Medycznego. Czasami proste 
czynności przy poszkodowanym mogą 
uratować mu życie!

Pamiętać należy, że czas oczekiwania 
na przyjazd karetki w sytuacjach kry-
tycznych, wydaje się nam zawsze nad-
miernie długi.

Powody uzasadniające wezwanie 
Zespołu Ratownictwa Medycznego:

- wypadek komunikacyjny, utrata 
przytomności, zaburzenia świado-
mości, nagły ostry ból (pieczenie) w 
klatce piersiowej, zaburzenia rytmu 
serca, nagły, ostry ból brzucha, upo-
rczywe wymioty z domieszką krwi 
(tzw. fusowate), masywny krwotok z 
dolnego odcinka przewodu pokarmo-
wego, masywny krwotok z dróg rod-
nych, nagłe, ostre nasilające się reakcje 
uczuleniowe występujące po zażyciu 
leku, ukąszeniu lub użądleniu, zatrucie 
lekami, udar cieplny, rozległe opa-
rzenie, zatrucie środkami chemicznymi, 
gazami, porażenie prądem, agresja spo-
wodowana chorobą psychiczną, próba 
samobójcza, upadek z wysokości, urazy 
kończyn uniemożliwiające samodzielne 
poruszanie się, rozległe rany, będące 
następstwem urazu.

Powody, dla których NIE powinno 
się wzywać Zespołu Ratownictwa Me-
dycznego:

- badanie lekarskie, gdy stan zdrowia 
pacjenta nie wymaga natychmiastowej 
interwencji medycznej, wizyty kontro-
lnej po wcześniej rozpoczętym leczeniu, 
recepty na stosowane stale leki (lekarze 
w pogotowiu nie posiadają recept), za-
świadczenia o stanie zdrowia (niezdol-
ności do pracy, szkoły), skierowania do 
specjalistów.

- nie leczymy
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Miasto się zmienia
Park Zdrojowy pięknieje. Jesienią na spacerowiczów czekać 
będzie nowa atrakcja, jaką bez wątpienia jest inhalatorium 
zasilane wodami solankowymi. Alejki i promenada 
doczekają się nowego wyglądu, a przebiegająca w Zdroju 
ul. Witczaka jest przebudowywana. Nowego blasku 
doczeka się także Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego, 
który nie leży co prawda w Parku Zdrojowym, ale swoim 
klimatem nawiązuje do ciszy, spokoju i relaksu

Inhalatorium solankowe

W Parku Zdrojowym powstaje inhalatorium zasilane wo-
dami solankowymi. Obiekt będzie nawiązywać kształtem do 
dawnej, rozebranej po II wojnie światowej kolumnady, a więc 
przekrytego dachem deptaka (arkad), który służył kuracju-
szom uzdrowiska jako miejsce spacerów i odpoczynku. Ze 
względu na zabytkowy charakter parku, kształt i detale ar-
chitektoniczne odtwarzanego obiektu powinny jak najwier-
niej oddawać wizerunek zbliżony do pierwowzoru. Aby 
spełnić wymagania co do współczesnej funkcji, szklaną fa-
sadą wydzielono centralną część kolumnady. Ta stanowić ma 
inhalatorium wód solankowych umożliwiające spacer i od-
poczynek na ławkach oraz wdychanie leczniczych solanek 
rozpylanych przez fontannę. Otwarte boczne elementy będą 
miejscem na stoliki i ławki. Prace powinny się zakończyć je-
sienią, a ich koszt to około 3,5 mln zł.

Park pięknieje

Pod koniec maja rozpoczęły się prace w Parku Zdrojowym, 
które realizowane są w ramach rozszerzonego zakresu pro-
jektu „Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej 
polsko-czeskiego pogranicza”. Na ich wykonanie miasto po-
zyskało 1,19 mln zł unijnego dofi nansowania. Zadanie obej-
muje wykonanie nowej promenady, wymianę okładziny na 
murze oraz wymianę w linii muru schodów (wykonanie no-
wych) w trzech miejscach. Oprócz tego zostanie wykonana 
dydaktyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna, która pro-
wadzić będzie parkowymi alejkami, dlatego odwiedzających 
to miejsce z pewnością ucieszy wiadomość, że przybędzie tu 

ławek. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 1,4 mln zł. Projekt 
w 85% jest dofi nansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzecz-
pospolita Polska 2007 – 2013 Przekraczamy Granice.

Ulica Witczaka w przebudowie

Trwa przebudowa i rozbudowa ul. Witczaka. Zadanie po-
dzielone jest na dwa etapy. Drogowcy wykonali już przebu-
dowę kabli średniego napięcia, teletechniki i wodociągu, na-
tomiast konieczne jest jeszcze zrobienie zabezpieczeń. Prze-
prowadzono także rozbiórkę zbiornika. Obecnie trwa bu-
dowa nowej kanalizacji deszczowej oraz prowadzone są ro-
boty przygotowawcze i ziemne w części drogowej. Plano-
wany termin zakończenia robót to koniec trzeciego kwartału 
2016 roku. Koszt prac wynosi ponad 2 mln 360 tys. zł.

OWN się zmieni

Trwają prace projektowe nad zagospodarowaniem terenu 
OWN. W założeniach do projektu pojawił się: tematyczny 
park sensoryczny, wodny park zabaw, budynek z tarasem ze-
wnętrznym z funkcją gastronomiczno-kawiarnianą oraz edu-
kacyjną, uporządkowanie nabrzeża akwenu wodnego, trasy 
pieszo-spacerowe/rowerowe, stworzenie dwujęzycznych te-
matycznych (Jastrzębie-Zdrój - przyroda, Karwina – uzdro-
wisko, Hawierzów - górnictwo) ścieżek dydaktycznych pre-
zentujących atrakcje. Projekt przygotowywany jest w part-
nerstwie Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów; lider pro-
jektu - miasto Jastrzębie-Zdrój.
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Wokół górnictwa
Sytuacja w górnictwie oraz współ-

praca miasta z Jastrzębską Spółką Wę-
glową były tematem spotkania z Woj-
ciechem Kowalczykiem, pełnomocni-
kiem rządu ds. restrukturyzacji gór-
nictwa węgla kamiennego. Przedsta-
wiciel Ministerstwa Skarbu gościł w 
Urzędzie Miasta 29 lipca.

- To nie jest misja ratunkowa, tylko spo-
tkanie z samorządem i największym praco-
dawcą w regionie. Była rozmowa o współ-
pracy między Jastrzębską Spółką Węglową 
a władzami lokalnymi. Lokalne problemy. 
Wiadomo, że trudna sytuacja spółki rów-
nież odbija się na sytuacji samorządu – wy-
jaśniał podczas spotkania w Urzędzie 
Miasta Wojciech Kowalczyk, przedsta-
wiciel Skarbu Państwa.

Tak miasto, jak i górniczy gigant 
znajdują się obecnie w nie najlepszej 
kondycji fi nansowej. W Jastrzębskiej 
Spółce Węglowej prowadzone są ana-
lizy związane z uruchomieniem wydo-
bycia w soboty w najlepszych ścianach. 
Cel jest jeden – zwiększenie wydobycia 
węgla koksowego.

- Nie chodzi o wprowadzenie na siłę 
pracy we wszystkich kopalniach w soboty, 
tylko o możliwość elastycznego reagowania 
na potrzeby rynku. Zależy nam wyłącznie 
na wzroście wydobycia węgla koksowego. 

Chcemy, by wydobycie w soboty było pro-
wadzone tylko w ścianach najbardziej wy-
dajnych, a więc tam, gdzie nam się to 
opłaca. Opłacać musi się także załodze, dla-
tego musimy uzgodnić ze związkami zawo-
dowymi rozsądne zasady wynagradzania 
za ten dodatkowy dzień pracy. Rozmowy ze 
związkami nie są łatwe, ale widzę duże zro-

zumienie z ich strony 
dla sytuacji fi rmy i za-
angażowanie w chęć 
jej ratowania – pod-
kreśla Edward Szlęk, 
prezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej. 
Przyrost wydobycia 

węgla związany z ewentualnym wpro-
wadzeniem dodatkowego wydobycia 
w soboty w niektórych ścianach sza-
cowany jest na 1,2 mln ton rocznie, co 
przekłada się na znaczny wzrost przy-
chodów fi rmy i lepsze wykorzystanie 
pracujących pod ziemią maszyn.

Obecnie gminy górnicze muszą 
mierzyć się z bardzo trudnym pro-
blemem. Z jednej strony chcą konty-
nuować działania zmierzające do roz-
woju i prowadzić zaplanowane inwe-
stycje, z drugiej – muszą zwrócić nali-
czony podatek od nieruchomości. Sy-
tuacja taka spowodowana jest niespój-
nością prawa, w dużej mierze nieko-
rzystną dla gmin uchwałą Trybunału 
Konstytucyjnego oraz zupełnie od-
mienną od dotychczasowej interpre-
tacją przepisów, którą zastosował Na-
czelny Sąd Administracyjny. Miasto i 
górnicza spółka szukają innych płasz-
czyzn współpracy.

- Jesteśmy na etapie ustaleń jeśli chodzi 
o włączanie poszczególnych gruntów do 
KSSE. Mamy dwie uchwały o rozszerzeniu 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
w sumie na około 50 ha dobrych gruntów 
przy głównych ciągach komunikacyjnych. 
W chwili obecnej rozpoczynamy też roz-
mowy z JSW o formach przyszłej współ-
pracy. Mam nadzieję, że rozważymy rów-
nież możliwości przekazania terenów Spółki 
miastu, bądź wymianę gruntów, które bę-
dzie można włączyć do strefy lub wykorzy-
stać pod inwestycje – podsumowuje Anna 
Hetman, prezydent miasta.

Spotkanie z ministrem Kowalczykiem 
zostało zorganizowane dzięki posłowi 
Krzysztofowi Gadowskiemu. - Jako po-
słowi jest mi łatwiej zorganizować przy-
jazd ministra do Jastrzębia. Miasto jest w 
trudnej sytuacji fi nansowej, nie ma fun-
duszy na wkład własny do projektów, dla-
tego  musimy szukać zewnętrznych źródeł 
fi nansowania. Mamy przedstawiony przez 
premier Ewę Kopacz Program dla Śląska, 
w którego przygotowaniu uczestniczył mi-
nister Kowalczyk. Program zawiera kon-
kretne rozwiązania, z których skorzystać 
może miasto. Dlatego właśnie tak bardzo za-
leży mi, by prezydent Anna Hetman miała 
możliwość spotykania się ze stroną rządową. 
Już wiele razy wspólnie uczestniczyliśmy 
w spotkaniach z ministrami i szefami in-
stytucji publicznych w Warszawie. Cieszy 
mnie, że jest Pani Prezydent jest otwarta na 
współpracę i zwraca się o wsparcie w kwe-
stiach, które mogą wpłynąć na poprawę ja-
kości życia mieszkańców Jastrzębia - mówił 
podczas spotkania Poseł na Sejm RP 
Krzysztof Gadowski.                          - aś -

Gminy górnicze muszą mierzyć się z bardzo 
trudnym problemem. Z jednej strony 
chcą kontynuować działania zmierzające 
do rozwoju, z drugiej – muszą zwrócić 
naliczony podatek od nieruchomości
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Zakończą 
wakacje 
na Stożku
Kolejna wyprawa z cyklu 
Jastrzębskich Rajdów 
Rowerowych za nami. 
Czwarty i zarazem 
najtrudniejszy rajd miał 
swój fi nisz na szczycie 
Trzech Kopców Wiślańskich 
w samym sercu Beskidu 
Śląskiego

Tym razem to nie był łatwy wypad. 
Ponad 120 kilometrów trasy i około 30 
kilometrów po górach. – Ekstremalna 
jazda po kamieniach, korzeniach, asfaltach i 
płytach betonowych. Z górki i pod górkę, wie-
lokrotnie.  W lesie i przez otwarte, szczere 
pola - to była prawdziwa jazda MTB ! – 
opowiada Tomasz Czarnota, organizator 
imprezy, wspominając wyprawę. 

Zanim jednak - jak zwykle – wszystko 
rozpoczęło się o 8.00 na placu przy ul. 
Warszawskiej, dzień wcześniej, czyli 
w piątek, 10 lipca pięciu chłopaków 
wpakowało rowery na samochody, 
by sprawdzić i przetestować, a także 
oznaczyć nową trasę. 

- Na tej imprezie nie spodziewaliśmy się 
tłumów i wcale nie chodziło o rekord fre-
kwencji. Mimo to pojawiło się 55 rowerów - 
same „górale”. Inne opcje były w tym dniu 
surowo zakazane – mówi z uśmiechem 
organizator. 

Już w sobotę, po dojechaniu do 
Ustronia, grupa wyruszyła w kierunku  
Równicy, ale gdy skończyła się kostka 
brukowa, rowerowi zapaleńcy obrali 
kurs w nieco inną stronę. - Skończyło 
się opowiadanie kawałów i śmiechy, 
gdy pojawiła się pierwsza „ścianka”  o 
nachyleniu tak wielkim, że trudno było 
nawet iść – wspominają uczestnicy. 

Tego typu odcinków było jeszcze 

kilka, ale były także długie zjazdy 
przez malownicze polany, więc bilans 
na trasie wyrównał się. Kolorowy pe-
leton zdobył i objechał wszystkie za-
planowane na ten dzień cele i to w 
bardzo dobrych nastrojach. 

Trudny, ale niezwykle udany i sło-
neczny rajd dobiegł końca. Po tej wy-
prawie jastrzębskich rowerzystów cze-
kała półtoramiesięczna przerwa od Ja-
strzębskich Rajdów Rowerowych. 

Natomiast ostatni z rajdów zaplano-
wano na niedzielę, 30 sierpnia. Wtedy 
to uczestnicy zakończą sezon na 
szczycie Stożka Wielkiego.

- mg -

Wicemistrzowie przed sezonem
Jesienią wracają ligowe rozgrywki, 

także te na lodowiskach. Intensywne 
przygotowania do sezonu 2015/2016 
trwają w ekipie wicemistrza kraju, JKH 
GKS Jastrzębie.

30 lipca jastrzębscy hokeiści roze-
grali pierwszy mecz sparingowy, a ich 
przeciwnikiem była drużyna mistrzów 
Polski, GKS Tychy. JKH GKS prze-
grał 1:2, a bramkę dla naszej drużyny 
zdobył Richard Bordowski. Mimo 
przegranej srebrnych medalistów 
ostatniego sezonu, sztab trenerski JKH 
GKS może być zadowolony z rezul-
tatu, który gracze osiągnęli w pierw-
szym meczu kontrolnym na Stadionie 
Zimowym w Tychach.  Słowacki szko-
leniowiec jastrzębian musi praktycznie 
na nowo zbudować zespół, z którego 
do innych ekip odeszło wielu kluczo-

wych zawodników. Przypomnijmy, że 
klub opuścili czołowi zawodnicy pol-
skiej kadry m.in. bramkarz Przemy-
sław Odrobny, a także Mateusz Romp-
kowski, Maciej Urbanowicz czy Ma-
teusz Bryk.

W zespole pojawiło się za to kilka no-
wych twarzy, m.in. Vladimír Lukáčik – 
23-latek, który podobnie jak  jego ró-
wieśnik Tomáš Semrád oraz 21-letni 
chorwacki bramkarz Mate Krešimir 
Tomljenović podpisał umowę z JKH 
GKS Jastrzębie. Kibice mogą być także 
odetchnąć z ulgą, bowiem obok Leszka 
Laszkiewicza, który pozostał w klubie, 
podobną decyzję podjął Mateusz Da-
nieluk . Wychowanek JKH GKS w naj-
bliższym sezonie po raz kolejny więc 
będzie reprezentował barwy klubu z 
Leśnej.

Podopieczni Roberta Kalabera do 
końca wakacji rozegrają jeszcze kilka 
meczów sparingowych, natomiast już 
we wrześniu rozpoczną rywalizację 
w ekstralidze, która w zbliżającym się 
sezonie według komunikatu Polskiej 
Hokej Ligi liczyć będzie 11 zespołów, 
bowiem do najwyższej klasy rozgryw-
kowej powracają drużyny Zagłębia So-
snowiec, a także Nesty Toruń, nato-
miast wśród najlepszych zabraknąć ma 
HC GKS-u Katowice. 

Kibice jeszcze przed rozpoczęciem 
rozgrywek będą mieli okazję spotkać 
się z zawodnikami i sztabem szkole-
niowym JKH GKS Jastrzębie podczas 
specjalnej prezentacji drużyny, która 
odbędzie się 22 sierpnia o godz. 12.00 
w Galerii Jastrzębie.

- mg -
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Kamil Glik na boisku swojego dzieciństwa

Co ciekawego w jastrzębskiej piłce?
Po dobrym minionym sezonie GKS-u 

1962 Jastrzębie, który rozgrywki zakoń-
czył na szóstej pozycji warto zwrócić 
uwagę także na inne drużyny, które na 
niższym szczeblu występowały wal-
cząc o jak najwyższe miejsca. A działo 
się sporo, bowiem cztery ekipy wywal-
czyły awanse do wyższych klas roz-
grywkowych. 

Niekwestionowaną rewelacją minio-
nych rozgrywek na poziomie ligi okrę-
gowej była drużyna Granicy Ruptawa, 
która sezon 2015/2016 rozpocznie w 
IV lidze, a rywalizować będzie z ta-
kimi zespołami jak choćby Szczako-
wianka Jaworzno, Unia Racibórz czy 
z rezerwami GKS-u Tychy i ROW 1964 
Rybnik. Sukces Granicy powielił także 
jej drugi zespół, który zdołał awan-
sować do klasy B podobnie zresztą jak 

ekipa rezerw GKS-u 1962 Jastrzębie, 
która zwyciężyła w rozgrywkach ryb-
nickiej grupy klasy C. W nadcho-
dzącym sezonie w wyższej klasie roz-
grywkowej mecze rozgrywać będzie 
także zespół Zrywu Bzie, który zaj-
mując w tabeli drugą lokatę w sezonie 
2014/2015, zapewnił sobie awans. Je-
dynym zespołem z naszego miasta, 
który w nadchodzącym sezonie zagra 
w najniższej klasie rozgrywkowej bę-
dzie Żar Szeroka, który nie zdołał 
utrzymać się na poziomie klasy B. 

Jeśli chodzi o najwyżej notowany ze-
spół z naszego miasta, GKS 1962 Ja-
strzębie, nowy sezon rozpoczął od wy-
granej 9:0 z Płomieniem Połomia w ra-
mach rozgrywek pierwszej rundy okrę-
gowego Pucharu Polski. Rozgrywki li-
gowe zacznie on natomiast od dwóch 

spotkań przed własną publicznością z 
zespołami z Bielska-Białej (BKS Stal oraz 
Podbeskidzie II). W składzie GKS-u za-
braknie na pewno Tomasza Kocerby 
oraz Damiana Tronta, którzy odeszli do 
ekipy Nadwiślana Góra.

W klubie od nowego sezonu zaszły 
także spore zmiany organizacyjne, bo-
wiem nowym prezesem klubu zo-
stał Dariusz Stanaszek, pełniący także 
funkcję prezesa Jastrzębskiego Kla-
stra Innowacji. - Chcemy wiele rzeczy 
unormować, a istotną kwestią będzie w 
tym miejscu współpraca na linii klub-ki-
bice-samorząd, dlatego chciałbym byśmy 
mogli wspólnie popracować, także przy bu-
dowaniu strategii dla sportu w mieście – 
mówił nowy prezes 30 lipca podczas 
konferencji na stadionie miejskim.

- mg -

Całe „zamieszanie” wokół boiska 
rozpoczęło się tak naprawdę dzięki re-
prezentantowi Polski w piłce nożnej, 
jastrzębianinowi, który wyszedł z ini-
cjatywą fi nansowego wsparcia jego 
przebudowy. Kamil Glik , który wy-
chował się na osiedlu Przyjaźń nie 
zapomniał więc o swoich rodzin-
nych stronach, ale i o młodszych ko-

legach oraz fanach, którzy dzięki jego 
pomocy już w przyszłym roku będą 
mogli kopać piłkę na zmodernizo-
wanym obiekcie.

- Wiadomo, że w dzisiejszym świecie pie-
niądze są bardzo ważne, a każdy chciałby, 
żeby to miasto wyglądało jak najlepiej. 
Urząd Miasta mając wiele różnych zadań 
do wykonania i wiele na głowie nie zawsze 

wyczaruje na zawołanie odpowiednią ilość 
pieniędzy, dlatego cieszę się tym bardziej, 
że udało mi się dużą część tego boiska sfi -
nansować i że z pewnością to także przy-
spieszy jego powstanie – mówił pod-
czas spotkania na boisku przy ul. Mo-
niuszki Kamil Glik.

Kapitan Torino FC podczas konfe-
rencji i chwilę po niej udzielił dzienni-
karzom wielu obszernych wywiadów, 
pozował do zdjęć i rozdawał auto-
grafy. Co więcej, znalazł także chwilę, 
by rozegrać krótki mecz z młodymi 
chłopcami z osiedla Przyjaźń, których 
niezwykle mocno ucieszył ten fakt.

- mg -

7 lipca był z pewnością dla mieszkańców osiedla Przyjaźń 
ważnym wydarzeniem. W samym sercu tej części miasta 
odbyła się konferencja, podczas której m.in. podpisano 
umowę o przekazaniu darowizny na rzecz przebudowy 
boiska w jarze przy ul. Moniuszki
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Pobiegnij 
w „Jastrzębskiej Dziesiątce”

Już po raz piąty ulicami Jastrzębia-
Zdroju przemkną setki biegaczy, 
jednak w odróżnieniu od dotychcza-
sowych edycji bieg rozpocznie się o 
zdecydowanie innej porze, a także w 
innym niż dotychczas miejscu.

19 września o godzinie 18.00 – wtedy 
w 10-kilometrową trasę wyruszą 
uczestnicy „Jastrzębskiej Dziesiątki”. 
Pobiegną także inną trasą, bowiem 
start i metę zaplanowano w sąsiedz-
twie hali widowiskowo-sportowej przy 
al. Jana Pawła II. Każdy kto chce wziąć 
udział w biegu, który z roku na rok 
zdobywa coraz większą popularność, 
by się zapisać, ma czas do 9 września. 
Po tym terminie nie będzie możliwości 
zgłoszenia się do biegu. 

Opłata startowa wniesiona do 20 
sierpnia wynosi 40 zł, natomiast już od 
21 sierpnia do ostatniego dnia zapisów 
wynosi 50 zł. 

W regulaminie organizatorzy za-
warli oprócz klasyfi kacji generalnej 
oraz siedmiu klasyfi kacji wiekowych 

wiele innych ciekawych kategorii. Na-
grodzeni zostaną m.in. najlepsza ja-
strzębianka oraz jastrzębianin, naj-
wcześniej urodzeni uczestnicy biegu, 
ale także najlepsi na lotnej premii usy-
tuowanej na 5 kilometrze. 

Wprowadzono także klasyfi kację 
drużynową, w której udział mogą brać 
ekipy reprezentujące kluby sportowe, 
grupy biegowe, reprezentacje fi rm i in-
stytucji itp.

Każdy zespół musi składać się z co 
najmniej pięciu osób w tym minimum 
z jednej kobiety. 

V Bieg Uliczny Jastrzębska Dzie-
siątka przystąpił także do II Edycji 
Grand Prix Śląskiego Związku Gmin 
i Powiatów w Biegach Masowych. 
Punkty będą więc zaliczane osobom z 
województwa śląskiego, które można 
zdobywać w 12 biegach na terenie na-
szego województwa.

Szczegóły dotyczące imprezy po-
znać można na ofi cjalnej stronie biegu 
– www.biegjastrzebie.pl                 - mg -

Zmiany organizacyjne 
w Jastrzębskim Węglu

Przemysław Michalczyk, były 
siatkarz grający także m.in. 
dla drużyny z Jastrzębia-
Zdroju został nowym 
prezesem Jastrzębskiego 
Węgla 

27 lipca Rada Nadzorcza klubu po-
wołała byłego reprezentanta Polski 
na to stanowisko. Zastąpił on na nim 
Zdzisława Grodeckiego, który kilka 
dni wcześniej został odwołany z tej 
funkcji.

Nowy „szef” Jastrzębskiego Węgla 
z jastrzębskim klubem (wcześniej KS 
Jastrzębie-Borynia oraz Ivett Jastrzę-
bie-Borynia) awansował do siatkar-
skiej elity i z nim też zdobył histo-
ryczny złoty medal mistrzostw Polski 
w 2004 roku. Zdobywał także dwa 
srebrne medale (2006, 2007) oraz dwa 

brązowe ,,krążki” (2001, 2003). W re-
prezentacji Polski zagrał 58 razy, a 
jego największym sukcesem w na-
rodowych barwach było zajęcie 5. 
miejsca na Mistrzostwach Europy. 
Po zakończeniu kariery zawodni-
czej zajął się pracą trenerską. Jako 

pierwszy trener prowadził pierw-
szoligowe: BBTS Bielsko-Biała oraz 
Espadon Szczecin, natomiast w Po-
litechnice Warszawskiej pełnił rolę 
drugiego szkoleniowca, będąc asy-
stentem Jakuba Bednaruka. 

- mg -
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Młodzi adepci boksu przybywają na 
treningi Bokserskiego Klubu Sporto-
wego Jastrzębie, by doskonalić swoje 
umiejętności i rozwijać pasje. Jak się 
okazuje amatorów pięściarstwa w na-
szym mieście wciąż nie brakuje, a zaan-
gażowanie przekłada się na realne suk-
cesy.

Skąd jednak zainteresowanie tym 
sportem wśród młodych dziewcząt?

- Przygodę z boksem zaczęłam trzy lata 
temu. Zdecydowałam się na boks, po-
nieważ to sport wymagający, a ja uwiel-
biam rzucać sobie wyzwania i podnosić po-
przeczkę. Zresztą często oglądałam wieczo-
rami walki bokserskie wraz z tatą – mówi 
Katarzyna Bujko, świeżo upieczona mi-
strzyni kraju, która niedawno zdobyła 
w Grudziądzu złoty medal Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży. 

Swoje pierwsze kroki na ringu sta-
wiała w Dąbrowie Górniczej, gdzie sto-
czyła walkę ostatecznie wygraną przez 
techniczny nokaut. 

- Taka pierwsza wygrana walka dodała mi 

skrzydeł i zachęciła do dalszego trenowania 
– wspomina młoda mistrzyni. Jednak 
złoto mistrzostw Polski to nie jedyny 
sukces na koncie młodej pięściarki, bo 
już w ubiegłym roku udało się jej wy-
walczyć brązowy krążek.

Dużymi osiągnięciami pochwalić 
się może też Klaudia Sołtys, która tre-
nuje niemal od pięciu lat. Dziś może 
poszczycić się już m.in srebrnym me-
dalem tegorocznych mistrzostw kraju 
juniorek, podczas których wielu obser-
watorów było zachwyconych postawą 
jastrzębianki. Jak jednak wspomina ona 
swoje początki?

- Stresu, który towarzyszył mi przed 
pierwszą walką nie potrafi ę opisać sło-
wami. Stoczyłam ją po ponad roku treno-
wania. Przed walką miałam tysiąc myśli w 
głowie, ogromny stres, ale mimo tego we-
szłam do ringu i gdy usłyszałam pierwszy 
gong wszystko minęło. Boksowałam pro-
stymi ciosami, słuchając trenerów, a walka 
zakończyła się w połowie trzeciej rundy na 
moją korzyść – opowiada Klaudia Sołtys.

Dziewczęta pytane o wzór boksera 
wymieniają zgodnie postać Krzysz-
tofa „Diablo” Włodarczyka. – Nie mam 
wzoru sportowca, którego chciałabym w ja-
kimś stopniu naśladować, bo wolę podążać 
własnym torem, ale wśród pięściarzy cenię 
Krzysztofa Włodarczyka. Jest po prostu do-
brym bokserem i skromnym człowiekiem 
– mówi Katarzyna Bujko, podopieczna 
trenera Jarosława Pietrzyka. Wtóruje jej 
Klaudia Sołtys, która zafascynowana 
jest także postacią Floyda Mayweathera 
jr. – Zdaję sobie sprawę, że to kontrower-
syjny zawodnik, ale nie brak mu zaangażo-
wania do ciężkiej pracy, talentu, a ja uwiel-
biam jego technikę – podkreśla Klaudia.

Co będą robić w przyszłości i jak chcą 
ją wiązać z boksem teraz trudno jeszcze 
ocenić. Jak same mówią o sobie są zwy-
czajnymi nastolatkami, które mają wiele 
innych pasji i uwielbiają spędzać czas ze 
znajomymi. Klaudia w przyszłym roku 
będzie pisać maturę i już poważnie 
myśli o studiach. Katarzyna od wrze-
śnia rozpoczyna naukę w liceum. Pod-
kreśla, że chciałaby wstąpić do policji 
dlatego też w średniej szkole wybrała 
profi l policyjno-prawny.

- Myślę, że teraz skupię się bardziej na 
nauce, ale nie mam zamiaru kończyć mojej 
przygody z boksem. Ciężko byłoby mi z 
niego zrezygnować – mówi z uśmiechem 
Katarzyna.

- mg -

Boks w Jastrzębiu-Zdroju to wielkie tradycje i z pewnością 
niejeden kibic chętnie wraca w pamięci do sukcesów 
jastrzębskich pięściarzy sprzed lat. Dziś wciąż do tego sportu 
garną się młodzi ludzie i na dodatek osiągają sukcesy, bo po 
osiągnięciach Wiktorii Sądej czy Laury Grzyb pojawiają się 
nowe, ambitne i waleczne twarze

Pasja ukryta w ringu

Katarzyna Bujko 
z trenerem 
Jarosławem 
Pietrzykiem
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