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SPIS TREŚCI
Prezydent przedstawiła strategiczne projekty
Odtworzenie funkcji Ośrodka Wypoczynku
Niedzielnego umożliwiającego mieszkańcom wypoczynek i rekreację na łonie natury
to tylko jeden z projektów na który nasze
miasto stara się pozyskać pieniądze z Unii
Europejskiej.

s. 4-5
Jarmiła i Mikołaj - miłość do grobowej deski
W kwietniu mija 40 lat od śmierci Jarmiły
i Mikołaja Witczaków. Historia tego małżeństwa to gotowy scenariusz na melodramat
z piękną miłością w tle.

s.8-9
Nadzieja kwitnie na żółto
Pola Nadziei są programem, który został
stworzony przez Organizację Charytatywną
Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. W naszym mieście od lat Pola nadziei
koordynuje radna Elżbieta Siwiec.

s. 11
Z sercem w tle
21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień
Osób z Zespołem Downa, a 2 kwietnia
Światowy Dzień Autyzmu. Oba te wydarzenia odbiły się szerokim echem w naszym
mieście, a to dzięki wielu organizowanym
imprezom.

s. 23
Laury Wyspiańskiego przyznane
Już po raz dziesiąty przyznano Laury
Wyspiańskiego. Jest to coroczny konkurs
sławiący postać czwartego wieszcza,
czyli Stanisława Wyspiańskiego – patrona
Zespołu Szkół nr 3. Szkoła ta jest
organizatorem konkursu.
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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 Kryzysowego
(PCZK) tel. 32 47 18 488

ZUS zaprasza
20 kwietnia, czyli tradycyjnie
w
trzecią
środę
miesiąca
w Urzędzie Miasta odbędą się
konsultacje z pracownikami
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy ZUS-u czekać
będą na wszystkich zainteresowanych tematem ubezpieczeń
społecznych w pokoju 203 A
w godzinach od 9.00 do 14.00.

Pamiętaj opłacić śmieci
15 kwietnia upływa termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
za
I kwartał 2016 roku. Opłatę należy uregulować za miesiące:
styczeń, luty, marzec 2016 roku
w wysokości określonej w deklaracji, na indywidualny numer
rachunku bankowego. Od 1 lutego 2016 roku obowiązują nowe
stawki opłaty śmieciowej.
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Miasto przyjazne
mieszkańcom

PREZYDENT MIASTA

1 maja minie 12 lat od dnia, kiedy Polska stała się członkiem
Unii Europejskiej. Spoglądając wstecz, na te wszystkie minione lata, na to, jak dzięki unijnemu wsparciu rozwijały
się polskie miasta z przekonaniem można powiedzieć,
że Polacy nie zmarnowali tego czasu.
Rozwój miasta, zatrzymanie w nim mieszkańców
i umiejętność przyciągania kapitału inwestorów to
w dzisiejszych czasach priorytety realizowane w polityce gospodarczej samorządów. Atrakcyjność biznesową
miast, rozumianą jako swego rodzaju potencjał dla ekonomicznego wzrostu, determinują różnego rodzaju czynniki
m.in. infrastrukturalne, społeczne, technologiczne, środowiskowe, administracyjne (w tym sposób zarządzania miastem),
a także te związane ze sposobem życia. Istotnym elementem tej układanki jest również umiejętność korzystania z funduszy unijnych, będących ważnym bodźcem,
a zarazem ogromną szansą dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w budowaniu wizji atrakcyjnego, nowoczesnego miasta.
Podczas marcowej sesji Rady Miasta zaprezentowaliśmy
projekty strategiczne - trasy rowerowe na Żelaznym Szlaku, Europejskie Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego
i w końcu ten, na który najbardziej czekają mieszkańcy naszego miasta – Transgraniczne Ekomuzeum (obecny OWN).
W maju upływa termin złożenia ostatecznego projektu,
który weźmie udział w procedurze konkursowej. W chwili obecnej posiadamy już projekt budowlany i pozwolenie
na budowę, złożyliśmy także wstępny wniosek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem prace budowlane na terenie
OWN rozpoczną się w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Wszystkie wymienione wyżej projekty powstaną w oparciu
o dotację z funduszy unijnych, z programów transgranicznych, które realizować będziemy z miastami partnerskimi Karwiną i Hawierzowem. Dokładamy wszelkich starań,
by dobrze wykorzystać obecną perspektywę unijną oraz
bardzo dobre relacje z czeskimi partnerami.
Aby stworzyć wizję miasta będącego synonimem miejsca przyjaznego mieszkańcom otwartego na biznes,
trzeba uczynić je dobrze funkcjonującym organizmem.
Nie uda się tego osiągnąć bez wykorzystania przez samorząd nowoczesnych mechanizmów ekonomicznych
w zarządzaniu, skrupulatnie prowadzonej, przemyślanej polityki inwestycyjnej i społecznej. W obecnych czasach nie
uda się tego zrobić zamykając się przed możliwościami jakie
niesie ze sobą unijna perspektywa. Pozyskiwane z zewnątrz
fundusze w wielu przypadkach pomagają w urzeczywistnieniu planów i zamierzeń. Głęboko wierzę, że będzie tak
i w przypadku naszego miasta.

fot. Michał Kaczorek

Anna Hetman

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Polecam:
X Rodzinny Rajd Rowerowy
„Pierwszy Dzwonek”
23 kwietnia
Hala widowiskowo-sportowa

II piknik w PRL-u
1 maja
parking przed kinem Centrum

Jarmark sztuki Wiosna Ludów
6-8 maja
Park Zdrojowy

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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temat miesiąca

Prezydent przedstawiła

wiz. ARCHITEKT Studio Projektowe

OWN, czyli Transgraniczne Ekomuzeum,
trasy rowerowe, Europejskie Centrum
Dziedzictwa Poindustrialnego, modernizacja ul. Wyzwolenia i zintensyfikowanie
współpracy transgranicznej straży miejskich to strategiczne projekty, jakie prezydent Anna Hetman zaprezentowała radnym podczas sesji, która odbyła się
22 marca

wiz. ARCHITEKT Studio Projektowe

Pierwszy z projektów przewiduje odtworzenie funkcji
Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego umożliwiającego
mieszkańcom wypoczynek i rekreację na łonie natury.
Dodatkowo teren ten jest zaaranżowany do celów promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
- Centralnym budynkiem, znajdującym się na tym
terenie będzie budynek Ekomuzeum, gdzie zaprojektowano punkt współpracy transgranicznej, w tym punkt
informacyjny, salę wystawową i salkę edukacyjną – wyjaśnia Ryszard Rakoczy, zastępca prezydenta miasta.
Powyżej Ekomuzeum ma się znaleźć budynek technologiczny do obsługi terenu, z tarasem widokowym
na dachu, a obok niego miejsca aktywności ruchowej.
Wzdłuż stawu będą tarasy widokowe, nadwieszane
nad promenadą. Nad akwenem zaprojektowany został
drewniany pomost dla ruchu pieszego, który podzieli
zbiornik na dwie części: reprezentacyjną i rekreacyjną.
Nie zabraknie też tężni solankowej i innych atrakcji.
We współpracy z Karwiną, Piotrowicami koło Karwiny oraz sąsiednimi Godowem i Zebrzydowicami trwają
intensywne przygotowania do pozyskania pieniędzy na
kontynuację działań związanych z turystyką rowerową.
Chodzi m.in. o wykorzystanie dawnych torowisk pod
www.jastrzebie.pl
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temat miesiąca

strategiczne projekty

wiz. ARCHITEKT Studio Projektowe

budowę ścieżek i tworzenie szlaków rowerowych. Pozwoli to wzbogacić ofertę aktywnej turystyki nie tylko
naszego miasta, ale i całego Euroregionu. W naszym
mieście na trasy rowerowe mają zostać zagospodarowane ciągi kolejowe na odcinku przebiegającym przez
Ruptawę, Cisówkę i Moszczenicę w kierunku Zdroju
i osiedla Chrobrego.
Trzeci z projektów przewiduje adaptację budynku
łaźni górniczych kopalni Moszczenica na Europejskie
Centrum Dziedzictwa Postindustrialnego. Zakłada
on stworzenie nowoczesnej, interaktywnej ekspozycji
w zakresie dziedzictwa i historii przemysłu wydobywczego i ciężkiego wraz z uwzględnieniem unikatowych
elementów dziedzictwa życia społeczno-kulturalnego
Ślązaków.
Rozbudowa ulicy Wyzwolenia na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Przemysłową to kolejny z ważnych projektów dla naszego
miasta. Zakłada on wykonanie nowej konstrukcji jezdni, przebudowę skrzyżowań oraz wykonanie poboczy.
Oprócz tego przebudowane mają być zjazdy do posesji
oraz system odwodnienia.
Głównym celem ostatniego z projektów jest zintensyfikowanie współpracy transgranicznej straży miejskich w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju, tak aby usługi
publiczne świadczone przez te służby mogły jak najlepiej służyć polskim i czeskim mieszkańcom. Projekt
zakłada organizację szkoleń językowych, spotkań na
wspólnych konferencjach oraz zakupu systemu komunikacyjnego z zasięgiem i wykorzystaniem po obu
stronach granicy, a także systemu do oznakowania
i rejestracji rowerów.
- kw -

wiz. ARCHITEKT Studio Projektowe

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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RADA MIASTA

Radni z wyróżnieniem
Jastrzębscy radni: Małgorzata Filipowicz,
Mirosław Kolb oraz Piotr Szereda
otrzymali nagrody „Samorządowiec
roku 2015”

Tytuły wręczono radnym z całego województwa podczas uroczystej gali, jaka 18 marca odbyła się w Sosnowcu. Była to już szósta edycja tego konkursu, organizowanego przez Oficynę Wydawniczą Regiony.
Konkurs „Samorządowiec roku” ma na celu wyłonienie
liderów wspólnot samorządowych województwa śląskiego, wyróżniających się oryginalnymi działaniami,
służącymi lepszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz tworzących warunki dla zrównoważonego
rozwoju lokalnego, przyczyniających się do unowocześnienia potencjału społecznego i gospodarczego miast, gmin i powiatów, a konkurencja jest spora.
Kapitułę tworzą przedstawiciele środowisk artystycznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych oraz
trzeciego sektora. Kandydatury do konkursu zgłaszały
organizacje pozarządowe, urzędy, firmy oraz mieszkańcy województwa śląskiego.
Wyróżnionym radnym gratulujemy!
- rc -

fot. arch. Małgorzata Filipowicz

Komisje i dyżury Rady Miasta
Dyżury radnych RM
14 kwietnia – Elżbieta Siwiec,
przewodnicząca Komisji ds. skarg,
wniosków i petycji,
21 kwietnia – Tadeusz Sławik,
przewodniczący Komisji Polityki
Gospodarczej i Bezrobocia,
5 maja – Urszula Sobik, radna Rady
Miasta,
12 maja – Piotr Szereda, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Spotkania z wszystkimi radnymi odbywają się w pokoju 203A,
w godzinach od 15.30 do 17.00.
Dyżury prezydium RM
14 kwietnia – Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta,
21 kwietnia – Norbert Małolepszy.
wiceprzewodniczący Rady Miasta,
5 maja – Ryszard Piechoczek, wiceprzewodniczący Rady Miasta,
12 maja – Damian Gałuszka, wiceprzewodniczący 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
Komisja Rewizyjna – 18 kwietnia,
godz. 11.00, sala 130A, temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta za 2015 rok – absolutorium.
Komisja Polityki Gospodarczej
i Bezrobocia – 19 kwietnia, godz.
14.30, sala 130A, temat: Funkcjonowanie targowisk miejskich.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego – 19 kwietnia, godz. 12.00, sala
130A, temat: Wyjazd do wybranej
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej – OSP Ruptawa.
Komisja Edukacji i Polityki Społecznej – 20 kwietnia, godz. 14.00,
sala 130A, temat: Funkcjonowanie
Szkoły Podstawowej nr 21 – posiedzenie wyjazdowe. Sprawozdanie
z realizacji ustawy o pieczy zastępczej.

Komisja Kultury i Sportu –
21 kwietnia, godz. 15.00, sala 130A,
temat: Spotkanie z Radą Kultury.
Komisja ds. skarg, wniosków i petycji – 21 kwietnia, godz. 14.30, sala
110A, temat: Przygotowanie regulaminu w sprawie rozpatrywania
skarg, wniosków i petycji przez
Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój. Sprawy bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej – 25 kwietnia,
godz. 14.00, sala 130A, temat: Akcja
zima. Modernizacja OWN – posiedzenie wyjazdowe.
Komisja Skarbu – 26 kwietnia,
godz. 14.30, sala 130A, temat: Rozliczenie budżetu miasta za rok 2015.
Aspekt finansowy gospodarki odpadami w mieście.
Sesja Rady Miasta – 28 kwietnia,
godz. 13.00, sala 129A, temat: Funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

www.jastrzebie.pl
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Nasza woda - tania i dobra!

MIASTO

Woda jest podstawowym napojem człowieka, po który
ludzie sięgają najczęściej. W krajach Europy Zachodniej
picie wody prosto z kranu to rzecz naturalna. W Polsce
wciąż istnieje przekonanie, że spożywanie tzw. „kranówki” jest niebezpieczne
fot. Aneta Czarnocka-Kanik

Woda dostarczana przez Jastrzębski
Zakład Wodociągów S.A. cechuje się
doskonałą jakością, a przy tym jest
najtańsza w regionie. Rada miasta
zaakceptowała projekt taryfy zaproponowany przez Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A. Zgodnie z przyjętą uchwałą, przez kolejny rok stawki opłat za zaopatrzenie
w wodę i odprowadzanie ścieków
pozostaną bez zmian i będą wynosiły 3,99zł netto za 1m3 doprowadzonej wody oraz 5,99zł netto za 1m3
odprowadzonych ścieków. Warto dodać, że obecne ceny pozostają na niezmienionym poziomie od maja 2013
roku.
Utrzymanie taryfy na dotychczasowym poziomie nie spowoduje pogorszenia jakości usług.

Do mieszkańców naszego miasta
wciąż popłynie krystalicznie czysta woda z serca czeskich Beskidów,
a wytworzone ścieki będą neutralizowane w oczyszczalniach, spełniających najwyższe, restrykcyjne normy
europejskie.
Woda, która dostarczana jest do
mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, za
pomocą sieci wodociągowej, pochodzi od dwóch dystrybutorów:
Severomoravske Vodovody a Kanalizace Ostrawa A.S. - kontrahent
czeski i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Dystrybucja S.A.
– Katowice. Blisko 98% mieszkańców Jastrzębia-Zdroju jest zaopatrywanych w wodę z Czech. Woda
importowana zza południowej granicy pochodzi z dwóch zbiorników

na rzekach Moravica i Ostravica
w Beskidzie Wysokim. Zbiorniki
wodne znajdują się w Parku Krajobrazowym
usytuowanym
ponad 500 m n.p.m. Zlewnia zbiorników prawie w 100% położona jest
w górskich lasach, gdzie została odseparowana od wpływu człowieka. Woda z tych terenów jest więc
niemal krystaliczna, co sprawia, że
proces uzdatniania wody jest śladowy. Dostawy w niewielkim stopniu
uzupełnia Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach, z ujęcia w Goczałkowicach.
Woda z Goczałkowic kierowana jest
do mieszkańców północnej części
miasta, ze względu na ukształtowanie
terenu.
- rc -

KOMUNIKAT
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 123, poz. 858 z 2006r.) Jastrzębski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, że w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2017r. stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców
rozliczanych według wskazań wodomierza głównego pozostaną bez zmian.

TARYFA

Wysokość cen za dostarczoną wodę*/**/
Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Wszystkie grupy taryfowe odbiorców

Cena za dostarczoną wodę

Cena
netto

z VAT

3,99

4,31

Jednostka miary
zł/m3

Wysokość stawek opłaty abonamentowej*/***/
Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne zapotrzebowania
na usługę do 2,5m3/godz. włącznie

Cena

Jednostka miary

netto

z VAT

Stawka opłaty abonamentowej

10,74

11,60

zł/miesiąc

Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne zapotrzebowania na
usługę od 2,5m3/godz.
do 6,3m3/godz. włącznie

Stawka opłaty abonamentowej

17,64

19,05

zł/miesiąc

Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne zapotrzebowania
na usługę od 6,3m3/godz.
do 25m3/godz. włącznie

Stawka opłaty abonamentowej

51,80

55,94

zł/miesiąc

Odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne zapotrzebowania na
usługę powyżej 25m3/godz.

Stawka opłaty abonamentowej

122,44

132,24

zł/miesiąc

Odbiorcy korzystający z Internetowego
Biura Obsługi Klientów –
rozliczani wg wodomierza głównego

Stawka opłaty abonamentowej

9,73

10,51

zł/miesiąc

Wysokość cen za odprowadzane ścieki*/**/
Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Wszystkie grupy taryfowe odbiorców

Cena za odprowadzane ścieki

Cena
netto

z VAT

5,99

6,47

Jednostka miary
zł/m3

*/ Do cen stawek i opłat dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stawka podatku wynosi 8%.
**/ Ceny te dotyczą również dostaw wody zużytej do gaszenia pożarów, fontann, zraszania ulic i publicznych terenów zielonych, zdrojów ulicznych oraz
ścieków dowożonych do punktów zlewnych nieczystości.
***/ Opłata abonamentowa dotyczyć będzie każdej nieruchomości wyposażonej w wodomierz główny, bez względu na to, że kilka nieruchomości jest
w posiadaniu jednego odbiorcy usług – zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy.

Zasady obciążania odbiorców usług przez Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od 01.05.2016r.
do 30.04.2017r.
I. Postanowienia ogólne.
1) Z dniem 01.05.2016r. wprowadza się zasady obciążania odbiorców
usług Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. (zwanego
Spółką) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
2) Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzi się z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfie cen i opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
3) Dla dostawców ścieków, u których ładunek zanieczyszczeń jest
wyższy niż w ściekach socjalno-bytowych z gospodarstw domowych,
umowy określają warunki przyjmowania tych ścieków.
4) Taryfy wchodzą w życie z dniem 01.05.2016r. na podstawie art. 24 ust.
1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. Nr
123, poz. 858 z 2006r.) – zwanej dalej Ustawą.
5) Obowiązujące taryfy to:
1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
1.1. ceny w zł/m3 dla wszystkich grup taryfowych odbiorców;
1.2. stawki opłat abonamentowych dla poszczególnych grup taryfowych odbiorców:
- odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne zapotrzebowania na usługę do 2,5m3/godz. włącznie,
- odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne zapotrzebowania na usługę od 2,5m3/godz. do 6,3m3/godz. włącznie,
- odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne zapotrzebowania na usługę od 6,3m3/godz. do 25m3/godz. włącznie,
- odbiorcy rozliczani wg wodomierza głównego – maksymalne zapotrzebowania na usługę powyżej 25m3/godz.,
- odbiorcy korzystający z Internetowego Biura Obsługi Klientów – rozliczani wg wodomierza głównego.
2. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
2.1. ceny w zł/m3 dla wszystkich grup taryfowych odbiorców;
3. Usługa Internetowego Biura Obsługi Klientów ze względów technicznych dostępna jest dla odbiorców posiadających nie więcej niż
5 wodomierzy głównych
II. Sposób ustalania ilości dostarczonej wody i odprowadzanych
ścieków.
1) Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku – w oparciu o przeciętne
normy zużycia wody (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002r.).
2) Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazania
urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku ilość ścieków ustala
się na podstawie umowy, jako równą ilości pobranej wody lub określonej w umowie. W przypadku świadczenia przez przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne wyłącznie usług odprowadzania ścieków
oraz braku urządzenia pomiarowego, ilość ścieków ustala się zgodnie
z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody.

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Jarmiła i Mikołaj
- miłość do grobowej deski

W

kwietniu 1976 r. zgasło życie Jarmiły i Mikołaja
Witczaków. 24 kwietnia zmarła Jarmiła, następnego dnia Mikołaj. Oboje zostali pochowani tego samego
dnia na cmentarzu parafialnym w Zdroju, a w ceremonii
pogrzebowej wzięli udział przedstawiciele władz, kombatanci oraz mieszkańcy Jastrzębia. Historia Jarmiły
i Mikołaja Witczaków to gotowy scenariusz na melodramat o wielkiej miłości aż po ostatnie dni
fot. Tána Kubátova (Praha)

www.jastrzebie.pl
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Jarmiła była całym życiem dla Mikołaja. Urodziła się 11 marca 1908
roku w Rovecne na Morawach
w rodzinie Henryka i Józefy Totušek. Miała dwójkę rodzeństwa
- brata Jaroslava i siostrę Lubiszę.
Maturę zdała w liceum w Novym
Meście w 1927 r., a następnie podjęła pracę jako urzędniczka w Brnie.
Miała artystyczną duszę, co zaowocowało wydaniem w 1931 roku
tomiku wierszy. Jednak największą
jej pasją było malarstwo. Swojego
przyszłego męża poznała w 1932
roku podczas zimowego pobytu
w Tatrach.
Mikołaj Franciszek Wojciech
Witczak urodził się 2 lipca 1896
roku we Wrocławiu. W tym czasie
jego ojciec dr Mikołaj Witczak stał
się właścicielem dóbr rycerskich
i uzdrowiska w Jastrzębiu. Młody
Witczak uczęszczał do gimnazjum
w Rybniku, Wrocławiu i Davos, zaś
maturę zdał w austriackim Feldkirch. Jako żołnierz armii niemieckiej brał udział w I wojnie światowej.
Po zwolnieniu z wojska zaangażował się w działalność konspiracyjną zmierzającą do powrotu Śląska
do Polski. W 1918 r. był delegatem
do Polskiego Sejmu Dzielnicowego
w Poznaniu. Czynnie uczestniczył
we wszystkich trzech powstaniach

śląskich odznaczając się męstwem
i zmysłem dowódczym. Jego zamiłowanie do przyrody i sportu
pozwoliło na spotkanie, w czasie
wyjazdu na narty, miłości swojego życia. Jak po latach wspominał:
„Jarka jest człowiekiem tak dobrym
i szlachetnym, tak prawdomównym,
tak piękną duszą, że gdybym jej nie
znał osobiście, o niej tylko czytał w
jakimś romansie, uważałbym zapewne, że jest jakimś marzeniem
pięknodusznego pisarza wzdychającym, jak na ten świat całkiem nierealnym ideałem. Jarka jest jednak
ze mną całkiem realnie i moim najszczerszym zdaniem unikatem na
cały świat”.

Gdybym jej nie znał osobiście,
o niej tylko czytał w jakimś romansie, uważałbym zapewne,
że jest jakimś marzeniem pięknodusznego pisarza
Ceremonia ślubna Jarmiły i Mikołaja odbyła się w 4 lutego 1933 r. na
Mendowcu w Jastrzębiu Dolnym.
Mikołaj wraz z bratem Józefem
dbali o rozwój uzdrowiska i gminy,
a Jarmiła mogła oddawać się swojej malarskiej pasji. Jej obrazy były
podziwiane np. przez gości Kasyna
Zdrojowego, gdzie w 1936 r. zorga-

nizowano wystawę prac artystów
z całej Polski. Swoje obrazy wystawiała także po wojnie na wernisażach organizowanych w całym powiecie.
Gdy we wrześniu 1939 r. Niemcy
napadli na Polskę Jarmiła i Mikołaj
uciekli na wschód, by ostatecznie
przedostać się do Wielkiej Brytanii.
To był dla nich bardzo trudny okres.
W jednym z listów wysłanych do
rodziców w 1945 r. napisała: „Mikołaj trzyma się całkiem dobrze, dużo
lepiej niż w Jastrzębiu. Przeżyliśmy
razem dość ciężkie chwile i nie mam
dość słów, abym mogła napisać jaki
z niego dobry mąż i przyjaciel”.
Do kraju powrócili 28 września 1945 r. na statku „Katowice”
i zamieszkali w Gdyni, a po odzyskaniu uzdrowiska w 1946 r. wrócili do
Jastrzębia. Rok później uzdrowisko
zostało znacjonalizowane i Jarmiła
z Mikołajem zostali zakwaterowani
w willi Józefa Witczaka. Władza ludowa dążyła do wysiedlenia z pasa
przygranicznego Mikołaja i jego
żony jako tzw. „wrogów ludu”. Dzięki orzeczeniom lekarskim schorowani małżonkowie mogli pozostać
w Jastrzębiu. W miejscu, które tak
ukochali.
Dariusz Mazur

O nadzwyczajnej miłości Witczaków rozmawiamy z historykiem Jarosławem Mrożkiewiczem, autorem wielu
książek o rodzinie Witczaków
Jaki, Pańskim zdaniem, był Mikołaj Witczak?
To była postać wielka i barwna. Na pewno pozytywna
ocenę wystawili mu historycy. Jeśli natomiast chodzi
o Mikołaja jako o człowieka, to powiedziałbym,
że był bezkompromisowy, dumny, w takim
pozytywnym rozumieniu, honorowy, wobec wrogów
bezwzględny. Bardzo mocno osadzony w tradycjach
niepodległościowych. To był typowy powstaniec –
konspirator. Można też powiedzieć, patrząc na jego
militarne doświadczenia, że był typem zagończyka.
Jaki był Mikołaj w życiu prywatnym? Jest pewna
legenda, dotycząca wielkiej miłości, jaką darzył
żonę Jarmiłę.
Rzeczywiście Jarmiła była miłością jego życia i ta
miłość również wpisuje się w sienkiewiczowski typ
bohatera, jakim był Mikołaj Witczak jr. Swojej żonie,

która przez długie lata chorowała na stwardnienie
rozsiane , był wierny do końca. Nie mógł się pogodzić
z jej śmiercią. Nie pozwolił zabrać jej ciała, trzeba go
było odciągać siłą. Został wtedy zabrany do szpitala
psychiatrycznego, gdzie następnego dnia zmarł.
Czy to była śmierć naturalna?
Różne są opinie. Podobno były jakieś ustalenie, jakiś
list. On jakby się przygotowywał na to, że może coś
zrobić. Mówiono, że po śmierci żony wziął cyjanek,
który stale nosił jeszcze od czasów powstań śląskich.
Nie ma na to żadnego potwierdzenia, ale zbieżność
dat jest niesamowita. Z drugiej strony w roku 1976
Mikołaj był już człowiekiem starym, schorowanym,
doświadczonym przez życie, jego psychika też mogła
nie wytrzymać. Oboje Witczakowie zostali pochowani
w tym samym dniu.
- rc -
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Jastrzębianie w Hawierzowie
Finaliści
Międzynarodowego
Konkursu Piosenki Talent 2016
w Hawierzowie biorą udział
w internetowym głosowaniu na
nagrodę publiczności. Wśród
19 osób są soliści z Zespołu Wokalnego „Wiolinki” Victoria Pustelak i Piotr Wdowczyk, którzy
reprezentują nie tylko Jastrzębie-Zdrój, ale i Polskę. Głosowanie
trwa do 21 kwietnia, jest bezpłatne i można oddać jeden głos na
dobę. Wynik zostanie ogłoszony
22 kwietnia podczas koncertu galowego. Głosować można na stronie talent-havirov.cz.
Dotacje dla organizacji
Dwie organizacje pozarządowe
Klub Abstynentów „Arka” oraz
Jastrzębski
Klub
Trzeźwości
„Karlik” otrzymają dotacje na powierzenie realizacji zadania publicznego miasta Jastrzębie-Zdrój
w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych
i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia. Klub
Abstynentów „Arka” – Damy
przykład – nie wykład – 2016 –
otrzyma kwotę 53 824,48 zł, a Jastrzębski Klub Trzeźwości „Karlik” – Trzeźwieć razem kwotę
42 764,10 zł.
Poniedziałki z e-PITem
w Urzędzie Skarbowym
W ramach akcji „Poniedziałki
z e-PITem” w jastrzębskim Urzędzie Skarbowym każdy podatnik będzie mógł zapoznać się
z systemem e-Deklaracje i złożyć
swoje zeznanie podatkowe przez
internet. W poniedziałki od godz.
16.30 do 17.30 pracownik Urzędu
Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju pomoże podatnikom wypełnić
i wysłać zeznania podatkowe za
2015 r. drogą elektroniczną. Akcja
„Poniedziałki z e-PITem” trwa do
końca kwietnia i skierowana jest
do tych osób, które do tej pory
nie miały styczności z systemem
e-Deklaracje a chciałyby złożyć
swoje zeznanie przez internet.

Strażacy wybrali władze

fot. Dorota Bojarska

Strażacy z sześciu Ochotniczych Straży Pożarnych działających w Jastrzębiu-Zdroju wybrali nowe władze. Spotkania wyborcze odbyły się
w lutym i marcu
OSP Szeroka: Zbigniew Łukasik
– prezes, Eugeniusz Kopczyński –
naczelnik, Maria Piksa – skarbnik,
Jan Ficek - sekretarz
OSP Moszczenica: Stanisław Frąckowiak – prezes, Marcin Marcol
– naczelnik, Grzegorz Szmuk –
skarbnik, Piotr Frąckowiak - sekretarz
OSP Bzie: Jarosław Ligas – prezes,
Leszek Gunia – naczelnik, Mirosław
Mateja – skarbnik, Stanisław Bazgier - sekretarz

OSP Zdrój: Wojciech Piechaczek
– prezes, Mirosław Konewka – naczelnik, Paweł Krótki – skarbnik,
Zbigniew Kozieł - sekretarz
OSP Ruptawa: Feliks Skorupa –
prezes, Ireneusz Skorupa – naczelnik, Daniel Lerch – skarbnik, Kamil
Czajkowski - sekretarz
OSP Górne: Józef Płonka – prezes,
Henryk Gajda – naczelnik, Roman
Drescher – skarbnik, Krystyna Piechoczek - sekretarz
- rc -

Jastrzębianie chętnie
adoptują psy
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju nie tylko
sprawuje opiekę stacjonarną nad
bezdomnymi zwierzętami, ale okazuje się, że jest też prężnie działającym ośrodkiem adopcyjnym.
Od początku roku z jastrzębskiego
schroniska więcej zwierząt zostało
zabranych, niż do niego przyjętych.
- W tym czasie do schroniska trafiło 111 psów, a aż 113 znalazło opiekunów. Nie oznacza to oczywiście,
że wszystkie zostały zaadoptowane,
bo były też takie, które się zgubiły
i zostały odnalezione przez właścicieli, niemniej wskaźnik adopcji jest
bardzo wysoki – wyjaśnia Marek
Krakowski, dyrektor Jastrzębskiego
Zakładu Komunalnego, który jest
administratorem placówki.
Wysoki procent adopcji udaje
się uzyskać dzięki zaangażowaniu

pracowników schroniska i wolontariuszy. To oni codziennie dbają
o czworonogi i starają się odbudować właściwe relacje między człowiekiem a zwierzęciem. Adopcja
promowana jest poprzez wydawanie ulotek i kalendarzy, prowadzenie prelekcji w szkołach i przedszkolach, zamieszczanie ogłoszeń
w serwisach internetowych. Nie
bez znaczenia jest także fakt, że psy
oddawane przez schronisko do adopcji od kilku już lat są znakowane
elektroniczne, co bardzo pomaga
w odnajdywaniu właścicieli tych
zwierząt.
Od 1 kwietnia do 31 września dla
odwiedzających schronisko czynne
jest od wtorku do piątku w godzinach od 11.00 do 16.30, a w soboty,
niedziele i święta od 11.00 do 14.30.
- kw www.jastrzebie.pl
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Masz problem? Tu Ci pomogą
Działania mające na celu przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie a co za tym idzie
zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej
w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej, tak w skrócie można opisać założenia interwencji kryzysowej. 9 marca
w naszym mieście otwarta została placówka,
która ma za zadanie zajmować się osobami
i rodzinami dotkniętymi kryzysem

fot. Katarzyna Abrahamczyk

Punkt Interwencji Kryzysowej, bo
o nim mowa, powstał aby pomagać
osobom , które znalazły się w nagłej
i nieprzewidzianej sytuacji, u których
nastąpiła kumulacja krytycznych wydarzeń.
- Punkt Interwencji Kryzysowej to
miejsce, w którym będzie można spotkać lekarzy czy terapeutów, którzy
pomogą wyjść z sytuacji kryzysowych,
które napotykają rodziny – mówi
Anna Hetman, prezydent miasta.
Na wsparcie liczyć mogą m.in. osoby doświadczające problemów rodzinnych, przemocy w rodzinie, będące w żałobie, a także ofiary gwałtów czy napadów. Punkt jest uzupełnieniem zakresu działania Ośrodka
Pomocy Społecznej. Jego pomoc nie
skupia się na kwestiach wyłącznie
socjalnych, a z jego usług skorzystać
może każdy bez względu na posiadany dochód. Co ważne, interwen-

cja kryzysowa polega na udzieleniu
natychmiastowej pomocy psychologicznej, choć ograniczonej czasowo:
- Jeśli ktoś będzie potrzebował
np. psychoterapii, to tego u nas nie
znajdzie. Jednak nikt nie wyjdzie stąd
z kwitkiem. Jeśli uznamy to za konieczne, to na pewno skierujemy osobę
dalej - zapewnia Ewelina Piątek, koordynator Punktu.
Osoby zgłaszające się do Punktu
mogą liczyć na interwencyjną pomoc psychologiczną, a w zależności od potrzeb także na poradnictwo pedagogiczne lub prawne.
- Oprócz kwestii związanych z przemocą działalność Punktu to także
tematy zdarzeń i konfliktów w rodzinie. Problemy które pojawiają się
z dziećmi i z dorosłymi oraz wydarzeń tragicznych w rodzinie – infor-

muje Teresa Jachimowska, dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Osoby zgłaszające się do Punktu
mogą liczyć na interwencyjną pomoc psychologiczną, a w zależności
od potrzeb także na poradnictwo
pedagogiczne lub prawne. W razie
potrzeby istnieje możliwość pomocy przy zorganizowaniu schronienia
osobom doświadczającym przemocy.
Co istotne Punkt Interwencji Kryzysowej zapewnia anonimowość.
Placówka mieści się w budynku
Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.
Opolskiej 9 i czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.30 do 20.00. Pomoc uzyskać można również telefonicznie. W tym celu
zostały uruchomione2 linie: 32 43 49
627 oraz 32 43 49 628.
- ka -

Mieszkania w nagłych przypadkch
Dla osób, u których wydarzy się
coś tragicznego i będą potrzebować nowego miejsca, czekać
będą dwa mieszkania chronione przygotowane przez miasto.
Mieszkania na os. 1000-lecia
oddano właśnie do użytku. Są to
mieszkania o wielkości 50 m²,
w pełni wyposażone w sprzęt
gospodarstwa domowego, łóżka
i akcesoria codziennego użytku.
Mieszkania w Szerokiej przygotowano dla osób, które zgłaszają się do Punktu Interwencji
Kryzysowej, a które z różnych
przyczyn nie mogą dalej przebywać w swoim mieszkaniu.
fot. Robert Cebula

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj

11

MIASTO

Nadzieja kwitnie na żółto
Jeśli zauważysz gdzieś na spacerze lub przejeżdżając samochodem pole zapełnione pięknymi, żółtymi żonkilami to pomyśl o osobach cierpiących na nowotwór. Bo to właśnie
skupiska żonkili, sadzone głównie przez dzieci i młodzież, są międzynarodowym symbolem nadziei, ale także cierpiących na raka. Celowo sadzone w wielu miejscach nazywamy
„POLAMI NADZIEI”. Takie pola w naszym mieście tworzone są przez dzieci z jastrzębskich przedszkoli i szkół, a to dzięki akcjom organizowanym przez Hospicjum domowe
im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Od wielu lat, koordynatorką jastrzębskich pól jest
Elżbieta Siwiec

fot. arch. Elżbieta Siwiec

POLA NADZIEI są programem, któ- roku w parkach krakowskich zary został stworzony przez Organi- kwitły pierwsze polskie POLA NAzację Charytatywną Marie Curie DZIEI. Od dziewięciu lat akcja ta
Cancer Care w Wielkiej Brytanii. z dużym powodzeniem cieszy się
Ideą programu pierwotnie było po- także w Jastrzębiu-Zdroju. Akcja
zyskiwanie funduszy na utrzyma- z POLAMI NADZIEI to nie tylko sanie hospicjów w Wielkiej Brytanii, dzenie kwiatów, ale także szeroko
a także edukacja i uwrażliwienie pojęte przedsięwzięcie edukacyjspołeczeństwa na los terminalnie ne. We wrześniu zbierają się koorchorego człowieka. W 1998 roku dynatorzy i przygotowują roczny
plan
pracy.
Organizacja
Na początku
MCCC w Edyn- Akcja z polami nadziei to nie
październiburgu
obcho- tylko sadzenie kwiatów, ale
ka fizycznie
dziła swoje 50. także szeroko pojęte przedsiętworzy
się
lecie.
Przygo- wzięcie edukacyjne
pola.
Dzietowując się do
ci i młodzież
obchodów
tej
uroczystości mając za patronkę wraz z nauczycielami, sadzą cebulki
Marię Skłodowską Curie organiza- kwiatów. Oprócz miejsc w centralcja postanowiła zapoznać ze swoją nych częściach miasta, swoje pola
pracą jedno z polskich hospicjów. mają szkoły, a także hospicjum.
Kraków jest miastem bliźniaczym Przez całą zimę aż do kwietnia trwa
z Edynburgiem, zatem Kraków zo- akcja edukacyjna. – Są to różnestał wybrany, jako miejsce polskiej go rodzaju konkursy i prezentacje
edycji „PÓL NADZIEI”. Wiosną 1998 multimedialne. Przedszkola „Żon-

kilowy dzień w moim przedszkolu”
organizują na swój, dowolny sposób. Muszę przyznać, że inwencja twórcza dzieci i nauczycieli
nie zna granic – wyjaśnia Elżbieta
Siwiec, koordynatorka akcji w Jastrzębiu-Zdroju. Warto zaznaczyć,
że jesteśmy pierwszym miastem
w Polsce, które akcje z POLAMI
NADZIEI i zaczęło już od przedszkoli. Uczniowie w ten sposób
zdobywają wiedzę i świadomość
o hospicjum, a także, co najważniejsze edukują się i uwrażliwiają. Jastrzębskie hospicjum to instytucja,
która przez lata zdobywała ogromne zaufanie wśród jastrzębian. Zauważyć to można poprzez różnego
rodzaju sposoby wspierania hospicjum, między innymi finansowo.
Co roku, w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, uczniowie jastrzębskich placówek oświatowych pod
opieką swoich nauczycieli, zbierają
pod kościołami datki na działalność
hospicjum. - W tym roku w niedzielę Miłosierdzia Bożego, 3 kwietnia,
udało nam się zebrać dokładnie 20
968,65 zł. W kweście wzięło udział
316 wolontariuszy, pod opieką nauczycieli – podsumowuje Elżbieta
Siwiec. Pieniądze te pomagają wolontariuszom w hospicjum na działanie, a co za tym idzie pomaganie
osobom chorym. W tym roku akcja
ta odbyła się już po raz dziewiąty.
Gdyby zsumować wszystkie zbiórki
w ramach Pól Nadziei - przez dziewięć lat, jastrzębskie przedszkolaki
i uczniowie szkół zebrali na rzecz
hospicjum około 150 tys. złotych.
Organizatorzy serdecznie dziękują
wszystkim, którzy pomagają hospicjum.
- rc www.jastrzebie.pl
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To były piękne święta
Tegoroczne święta wielkanocne za nami. Był to piękny czas, który w naszym mieście poprzedziło wiele ciekawych wydarzeń, a najważniejszym z nich był organizowany już po
raz drugi Jarmark Wielkanocny
Jarmark Wielkanocny za nami
Tradycyjne mazurki, babki wielkanocne, wędliny i sery regionalne,
wyroby ze skór, a także rękodzieło
i bibeloty, to tylko niektóre z produktów goszczących na Jastrzębskim
Jarmarku
Wielkanocnym,
który już po raz drugi odbył się
w naszym mieście. Jarmark Wielkanocny trwał trzy dni. Dla odwiedzających przygotowano wiele atrakcji. Dużą popularnością cieszyły się
warsztaty artystyczne dla dzieci
i dorosłych, podczas których można było sprawdzić swoje umiejętności tworzenia ozdób wielkanocnych
z papieru, palmy wielkanocnej czy lepienia z masy solnej. Świąteczne zakupy umilił występ takich zespołów
jak „Niezapominajki”, „Jastrzymbioki” czy „BAR”. Najciekawsze obrzędy wielkanocne z naszego regionu
przedstawił zespół „Druga Młodość”.
Rozstrzygnięto również konkurs
na najładniejszą palmę wielkanocną. Wielkanocne potrawy gotował
Michał Bałazy. Pokaz umiejętności
kulinarnych znanego kucharza połączony był z występem kabaretowym
w wykonaniu Patryka Gańka i Błażeja
Holeksego. Na zakończenie Jarmarku
swój happening zaprezentował teatr
MONITORING.
Tradycyjnie z gospodyniami

fot. Maciej Gucik

nicy spotkania mogli poznać tradycyjne produkty i potrawy świąteczne oraz mogli zgłębić swoją wiedzę
o kultywowaniu regionalnych smaków świątecznych. Koła Gospodyń
Wiejskich podzieliły się z gośćmi swoim dziedzictwem kulinarnym w zakresie dań postnych i wielkanocnych.
W spotkaniu wzięła udział prezydent
miasta Anna Hetman. Na rozpoczęcie spotkania swoją poezję przedstawiła Zofia Kiepura, miejska poetka,
od lat działająca w Kole Gospodyń
Wiejskich. Z kolei na początku marca
w Domu Sołeckim w Boryni-Skrzeczkowicach odbyła się kolejna edycja
wystawy kulinarnej „Nasze kulinarne
dziedzictwo”. Podczas spotkania Koła
Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia
i reprezentanci szkół na wyjątkowo
ozdobionych stołach prezentowali
wielkanocne i postne specjały.
Dzieci stworzyły piękne pisanki

fot. Maciej Gucik

Suto zastawiony stół potrawami świątecznymi, tradycyjne produkty regionalne czy ozdoby wielkanocne – to
wszystko można było zobaczyć, a także w przypadku smakołyków spróbować podczas spotkania, jakie 16 marca
odbyło się w Jastrzębskim Centrum
Organizacji Pozarządowych. Uczest-

Podczas minionego jarmarku wielkanocnego wręczono nagrody za
najładniejszą pisankę wielkanocną.
Konkurs ten tradycyjnie zorganizował Miejski Ośrodek Kultury – klub
Kaktus. W sumie na konkurs dostarczono 122 prace. W kategorii klas
I-III pierwsze miejsce zajęli: Marysia
Pałasz, kl. Ia Szkoła Podstawowa nr

1, Jakub Ziółkowski, kl. I Szkoła Podstawowa nr 18, Wiktor Tąta, kl. I A
Szkoła Podstawowa nr 15. W kategorii klas III-VI równych sobie nie mieli:
I miejsce - Zuzanna Kurpińska, kl. VI
C Szkoła Podstawowa nr 9, Hania Pałasz, kl. VI B Szkoła Podstawowa nr 1,
Anastazja Mecha kl. VI B Szkoła Podstawowa nr 15.
Jarmark był także doskonałą okazją
do wręczenia nagród za Najoryginalniejszą Dziecięcą Palmę Wielkanocną. Organizatorem konkursu były
Zarząd Osiedla Zdrój, Zarząd Osiedla
Przyjaźń, Morcinka we współpracy z
Urzędem Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
Zwycięzcami konkursu zostali: Maja
Woszczyk, Natalia Murawska, Jakub
Gorzelak, Antosia Kustra, Stanisław
Bałdys, Gabriela Cierpicka, Karol
Stronczek, Hanna Pałasz, Sandra Gotowalska, raca zbiorowa kl. III a i b
z Zespołu Szkół nr 9.
- ka, mg, rc -

fot. Robert Cebula

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Z sercem w tle
21 marca każdemu z nas
kojarzy się z pierwszym
dniem wiosny, topieniem
czy paleniem Marzanny,
a uczniom zapewne
z dniem wagarowicza. Jednak mało kto wie, że
21 marca to także Światowy Dzień Osób z Zespołem
Downa. W jastrzębskich
szkołach także pamiętano
o takich osobach. Z kolei
2 kwietnia obchodzono
Światowy Dzień Autyzmu
fot. Maciej Gucik

W naszym mieście o zespole Downa można wiele dowiedzieć się
m.in. dzięki Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Bury Miś”. Działa ono
w naszym mieście od 7 lat. Najpierw zaistniała Grupa Wsparcia
dla rodziców i opiekunów dzieci
z zespołem Downa. Zrzeszała ona
rodziców, którzy regularnie spotykali się i wymieniali doświadczeniami. Następnie przy Grupie Wsparcia
powstało Stowarzyszenie. Rodzice
poznają się w różnych miejscach:
w przychodniach, szpitalach, na rehabilitacjach. Spotykanie się dzieci
we wspólnym gronie wychodzi im
tylko na dobre. Właściwa informacja jest drogą do lepszego rozwoju
dzieci i ich akceptacji przez społeczeństwo.
W dzisiejszych czasach wiele
osób z zespołem Downa radzi sobie z lekką pomocą, jednak by doprowadzić do takiego stanu trzeba
wiele je nauczyć. Działając w grupie
szybciej można pomóc i dziecku

i samemu sobie. Nie można się izolować, trzeba podjąć pracę. Ważne jest by uświadomić społeczeństwo, że trisomia 21 (inna nazwa
zespołu Downa) nie jest zaraźliwa.
W ludzkiej świadomości utkwiło
wiele stereotypów takich jak np. że
dzieci żyją do 35 lat, czy że w ogóle
nie potrafią mówić, że należy takie
osoby izolować. Wczesna stymulacja i rehabilitacja pomaga dzieciom.
Działając w grupie szybciej można
pomóc i dziecku i samemu sobie.
Nie można się izolować, trzeba
podjąć pracę

Z kolei 2 kwietnia obchodziliśmy
Światowy Dzień Autyzmu. Od 1 do
4 kwietnia w naszym mieście odbyło się z tej okazji wiele wydarzeń.
W przededniu Światowego Dnia
Autyzmu Zespół Szkół Specjalnych nr 10 zorganizował warsztaty
dla rodziców. 2 kwietnia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

można było skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologami,
pedagogami oraz zasięgnąć diagnoz logopedycznych, a to wszystko w ramach dnia otwartego. Najwięcej wydarzeń odbyło się w niedzielę 3 kwietnia. Już o godz. 9.00
na lodowisku Jastor rozpoczął się
happening Koledzy-Kolegom zorganizowany przez Klub Olimpiad
Specjalnych Wigor i ZSS nr 9. Na
zakończenie dnia w Parku Zdrojowym Przedszkole Specjalne przy
Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci zorganizowało
Piknik Integracyjny Na Niebiesko.
Podczas wspólnej zabawy można
było m.in. spróbować bezcukrowych i bezglutenowych ciasteczek
przygotowanych przez uczniów
z Zespołu Szkół nr 2. Ostatniego
dnia odbył się happening uliczny,
gdzie jego uczestnicy ubrani na niebiesko stworzyli serce pod Urzędem Miasta, a w Domu Zdrojowym
odbyła się konferencja szkoleniowa
„Autyzm – obalamy mity”.
- rc -

Muzyką uczcili dwie ważne rocznice
Wyjątkowy koncert odbył się w naszym mieście 3 kwietnia w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdroju. Artyści Krakowskiego
Zespołu Kameralnego wystąpili
przed jastrzębską publicznością
dla upamiętnienia 1050 rocznicy
chrztu Polski w 11 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II. W murach

świątyni zabrzmiało słynne Stabat
Mater autorstwa włoskiego kompozytora barokowego G. B. Pergolesiego. Krakowski Zespół Kameralny tworzą: Katarzyna Mateja
– skrzypce, Aleksandra Rymanow
– skrzypce, Bogusława Jagielnicka-Hawryszków – altówka, Martyna
Sołtys – wiolonczela, Jan Nowicki

– kontrabas, Łukasz Mateja – basso continuo, Karin Wiktor-Kałucka
– sopran – solistka Opery Krakowskiej, Agnieszka Monasterska – alt
– dziekan Wydziału Wokalno – Aktorskiego w Akademii Muzycznej
w Krakowie.
- ka www.jastrzebie.pl
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KULTURA

Teatr Rodzinny spektakl „Brzydkie Kaczątko i już!”.
Bilety w cenie 8 zł do nabycia
w kasie kina Centrum – 17 kwietnia, godz. 14.00, kino Centrum,
al. Piłsudskiego 27
Wykład z historii jazzu Piotra
Schmidta wykładowcy Akademii
Muzycznej w Katowicach –
26 kwietnia, godz. 17.00,
Mediateka, ul. Opolska 1
Prezentacja instrumentów z Dalekiego Wschodu, warsztaty dla
wszystkich, prowadzenie: Natalie
Alexandra – guzheng, Darrel Xin –
erhu – 27 kwietnia, Mediateka,
ul. Opolska 1

Podsumowanie festiwalu, Jam
Session z udziałem muzyków jazzowych z regionu. Bilety w cenie
10 zł – 30 kwietnia, godz. 21.30,
Kompleks „Dąbrówka” ul. 1 Maja
Nauka tańca towarzyskiego dla
młodzieży i dorosłych – grupa początkująca. Spotkanie połączone
z zajęciami – 5 maja, godz. 20.15,
Klub Kaktus, ul. Katowicka 24
XI Międzyprzedszkolny Przegląd
Poezji. Impreza współorganizowana z PP 11 i 19 – 6 maja, godz. 9.30,
kino Centrum, al. Piłsudskiego 27

Archetypy, symbole, tajemnicze
rytuały i obrzędy – wykład z cyklu
Spotkania z kulturą z okazji 30.
rocznicy śmierci Mircei Eliade –
20 kwietnia, godz. 11.30, Miejska
Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a

W magicznym świecie – spotkanie
na temat książki Boginie z Žítkovej
– 25 kwietnia, godz. 18.00, Miejska
Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
Wirtualna podróż po multimedialnej Bibliotece – warsztaty w
ramach projektu Surfujący Senior –
5 maja, godz. 18.00, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a

Jarmark Sztuki Wiosna Ludów –
6 maja
Warsztaty muzyki tradycyjnej dla
dzieci ze szkół. Prowadzenie: Kapela Brodów. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy: Dom Zdrojowy tel. 32 476 31 51 – godz. 9.00 i 12.00

Koncert finałowy Albert Vila Quartet (Hiszpania, Polska) w składzie: Albert Vila (gitara), Dominik
Wania (fortepian), Alan Wykpisz
(kontrabas), Dawid Fortuna (perkusja). Bilety w cenie 20 zł – 30
kwietnia, godz. 19.30, Dom Zdrojowy, ul. Witczaka 5

Jarmark Sztuki wiosna Ludów –
8 maja
Koncerty plenerowe zespołów Symetrio oraz Sango – godz. 16.00,
Park Zdrojowy

Odkurzamy klasyków: Henryk
Sienkiewicz – literackie prezentacje przy filiżance kawy – 21 kwietnia, godz. 18.00, Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Wielkopolska 1a

Koncert: Martyna Kowalczyk
(śpiew), Tomasz Pala (fortepian),
Przemysław Strączek&Asian
Strings Colective feat. Edilson
Sanchez w składzie: Przemysław
Strączek (gitara), Yi Zhe Seow
(kontrabas), Natlie Alexandra Tse
(guzheng), Darrel Xin (erhu), Tomas Celis Sanchez (instrumenty
perkusyjne), premiera płyty pt.
„Three Continents”. Bilety w cenie
20 zł - 28 kwietnia, godz. 19.00,
kino Centrum, al. Piłsudskiego 27

Pokaz tańca jazzowego Szkoły Tanecznej „Explozja Tańca” oraz nauka kroków w jazzie – koncert muzyczny – 29 kwietnia, godz. 17.00,
plac przed galerią „Jastrzębie”

ograniczona. Zapisy: Dom Zdrojowy tel.: 32 476 31 51 – godz. 10.00,
Dom Zdrojowy ul. Witczaka 5

Koncert akustyczny Kapeli Brodów. Koncert poprzedzi projekcja
krótkich filmów dokumentalnych
o poszukiwaniach źródeł polskiej
muzyki tradycyjnej połączona
z prelekcją Witka Brody, etnologa-pasjonata kultury ludowej.
Bilety w cenie 10 zł – Galeria Historii Miasta, ul. Witczaka 4
Jarmark Sztuki Wiosna Ludów –
7 maja
Otwarte warsztaty teatralne poprowadzi Adam Walny, twórca
teatru Walny Teatr. Liczba miejsc

Czytanie to samo zdrowie. Z
książką przy tężni – 8, 14 i 15 maja,
godz. 14.00, Inhalatorium, Park
Zdrojowy, ul. Witczaka
Nowe media – nowe możliwości –
warsztaty dla młodzieży – 9, 10, 11
i 13 maja, godz. 11.00, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
Fenomen Szekspira – warsztaty
multimedialne dla młodzieży
w ramach cyklu Salon Pisarzy
w 400. rocznicę śmierci Williama
Szekspira – 9 maja, godz. 11.30,
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Wielkopolska 1a
Spotkanie autorskie z Krzysztofem Vargą – 9 maja, godz. 18.00,
Miejska Biblioteka Publiczna, ul.
Wielkopolska 1a

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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VIII Konferencja Naukowa: Homo
informaticus. Czytelnictwo
w dobie rewolucji technologicznej
– godz. 10.00, Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
Spotkanie z Maxem Cegielskim
w Kawiarence Pod Sową – 12.05,
godz. 18.00, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
Wyprawa do wnętrza książki –
lekcja multimedialna dla uczniów
klas IV-VI – 13 kwietnia, godz. 11.00,
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Wielkopolska 1a
Baśniowy EuroTrip – multimedialne warsztaty literacko-plastyczne
dla uczniów klas I-III – 14.04, godz.
10.00 i 11.30, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
Ogólnopolski Festiwal Polskiej
Animacji O!PLA, 18-22.04 godz.
10.00 i 11.30 O!PLA – blok filmów
animowanych dla dzieci, Miejska
Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
Baśniowy przewodnik – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci
5,6-letnich
Kot w butach - 19.04 godz. 16.30,
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Wielkopolska 1a, O wilku i 7 koźlątkach - 26.04 godz. 16.30, Miejska
Biblioteka Publiczna,
ul. Wielkopolska 1a
Gdzie mieszka bajeczka? – rodzinne warsztaty literacko-plastyczne
dla dzieci 3,4-letnich:
Amal i dżin- 20.04 godz. 16.30,,
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Wielkopolska 1a,
Liczyrzepa - 27.04 godz.16.30,
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Wielkopolska 1a,
Olina i ośmiornica Enakai - 4.05
godz. 16.30 – baśń australijska,
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Wielkopolska 1a
Instrukcja obsługi: książka,
audiobook, ebook – warsztaty
edukacyjne dla uczniów klas IV-VI - 9,10,13.05 godz. 10.00 i 11.30,
Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Wielkopolska 1a

Tajemnice pisma: pismo chińskie – warsztaty kaligraficzne dla
uczniów szkół podstawowych 9.05 godz. 10.00 i 11.30, Miejska
Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
Tajemnice pisma: hieroglify egipskie – warsztaty kaligraficzne dla
uczniów szkół podstawowych 10.05 godz. 10.00 i 11.30, Miejska
Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
Podróż z bajką – gra literacka
dla przedszkolaków - 10.05 godz.
16.30, Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Wielkopolska 1a
		
Czerpalnia papieru KALANDER –
pokaz wytwarzania papieru. Pokazy dla grup zorganizowanych
w godz. 10.00-13.45. Kontakt tel. 32
471 67 68 w. 38 - 11.05 godz. 10.0018.00, Miejska Biblioteka Publiczna,
ul. Wielkopolska 1a
Zainspiruj się w Bibliotece! –
happening czytelniczy dla dzieci
- 11.05 godz. 10.00-18.00, Miejska
Biblioteka Publiczna,
ul. Wielkopolska 1a
W programie: Zgrajmy się! – rozgrywki gier planszowych w plenerze, kreatywna rozrywka – zabawy
twórcze, warsztaty artystyczne
Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke – pisarzem dla
dzieci - 11.05 godz. 17.00

Wykład z historii jazzu Piotra
Schmidta – wykładowcy Akademii
Muzycznej w Katowicach - 26.04
godz. 17.00
Prezentacja instrumentów
z Dalekiego Wschodu – warsztaty
prowadzone przez Annę Krzysztofiak – guzheng i Amy Yuan (Chiny)
– erhu - 27.04 godz. 18.00
Winyl Giełda - 7.05 godz. 10.0014.00, Mediateka
Teraz dzieci mają głos – pokazy
animacji konkursowych dla dzieci - 18-22.04 godz. 10.00, Filia nr 2
„Masnówka”, ul. Witczaka 3a
Konkurs Główny Festiwalu O!PLA
2016 – pokazy animacji dla dorosłych - 18-22.04 godz. 18.00
Zdjęcie: plakat OPLA

Dzień Baśniowy: Pan Drops i jego
trupa - 6.05 godz. 9.30, Filia nr 2
„Masnówka”, ul. Witczaka 3a
Występ Teatru Uniwersytetu
Trzeciego Wieku dla dzieci - 10.05
godz. 10.00, Filia nr 2 „Masnówka”,
ul. Witczaka 3a
Poważnie, wesoło, radośnie, mądrze. Książki z przesłaniem – 11.05
godz. 10.00, Filia nr 2 „Masnówka”,
ul. Witczaka 3a

Spotkanie autorskie z Beatą Andrzejczuk – autorką wielu opowiadań dla dzieci i młodzieży, m.in.
Pamiętnika Nastolatki – 11.05,
godz. 18.00, Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wielkopolska 1a
Plastyczne inspiracje – warsztaty artystyczne - 12.05, godz.
16.00

WYSTAWY
Galeria „Pod Sową”, ul. Wielkopolska 1a
Do 31 kwietnia
Wystawa prac Karoliny Stanieczek
www.jastrzebie.pl
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Galeria Epicentrum,
al. Piłsudskiego 27
Noc w galerii „Industrialna noc
sztuki” – 13 maja, godz. 18.00
W programie:
- wernisaż wystawy ze zbiorów
Muzeum Śląskiego Centralnego
Muzeum Scenografii Polskiej pt.
„Mitologie industrialnej przestrzeni”.
- warsztaty transferu nitro na tkaninie. Motywem przewodnim grafik będzie nasze miasto oraz fragmenty zdjęć ze zbiorów Muzeum
Śląskiego Centralnego Muzeum
Scenografii Polskiej. W ramach
warsztatów poruszona zostanie
tematyka związana z rozwojem
technologicznym, przemysłem
i krajobrazem miejskim. Uczestnicy będą mogli w praktyce poznać
technikę przedruku obrazu na
materiał. Na warsztaty będą obowiązywały zapisy, osoby nieletnie
muszą przyjść z osobą dorosłą.
- ok. godz. 22.00 wernisaż wystawy grafik studentów Uniwersytetu
Śląskiego „Industrialne inspiracje”.
W trakcie akcji będziemy słuchać
muzyki zespołu Piotr Schmidt Industrial.
Wstęp na wszystkie atrakcje jest
wolny

Galeria Historii Miasta, ul. Witczaka 4
Do 22 czerwca „Szydełkiem i dłutem – (prze)trwamy” wystawa koronek Małgorzaty Soremskiej
i rzeźb Jerzego Soremskiego. Artyści przyjęci zostali do prestiżowego grona Stowarzyszenia Twórców
Ludowych (jako jedni z Jastrzębia-Zdroju). Biorą udział w licznych
wystawach, plenerach, jarmarkach
i konkursach.

Ślizgawka ogólnodostępna – 16, 17,
23, 24 kwietnia, godz. 11.00 i 18.00,
lodowisko Jastor, ul. Leśna 4

fot. Robert Cebula

Miejska Liga Siatkówki Amatorów – 16 kwietnia, godz. 16.30, 30
kwietnia, godz. 17.00, hala widowiskowo-sportowa, al. Jana Pawła II 6
Miejska Liga Siatkówki Amatorów
– 17 kwietnia, godz. 9.00, 24 kwietnia, godz. 8.30, hala widowiskowo-sportowa, al. Jana Pawła II 6

SPORT
Zajęcia fitness - Aerial Joga – 15,
22, 29 kwietnia, 6 maja, godz.
16.45-18.00, 19, 26 kwietnia, 10
maja, godz. 20.15 stadion miejski,
duża sala fitness
Zajęcia fitness - Fitness Jump –
15, 20, 21, 22, 27, 29 kwietnia, 4, 6,
9 maja, godz. 18.00-19.00, 18, 25
kwietnia, godz. 18.15-19.15 stadion
miejski, duża sala fitness

Turniej Czterech Ścianek – 17
kwietnia, godz. 11.00, stadion miejski
Grand Prix Miejskiej Ligi Piłki
Halowej – 17 kwietnia, godz. 17.0021.00, hala widowiskowo-sportowa,
al. Jana Pawła II 6
Charytatywny mecz hokeja na
lodzie – 17 kwietnia, godz. 18.00,
lodowisko Jastor, ul. Leśna 4

Zajęcia fitness - Pilates z dużymi
piłkami – 15, 22, 29 kwietnia, 6
maja, godz. 19.00-20.00, stadion
miejski, duża sala fitness
Zajęcia fitness - Functional Step
– 15, 22, 29 kwietnia, 6 maja, godz.
20.00-21.00, stadion miejski, duża
sala
Zajęcia fitness - joga rozciągająca
– 15, 23, 30 kwietnia, 7 maja, godz.
8.30-10.00, stadion miejski, duża
sala fitness
Magazyn 22, al. Piłsudskiego 27
Do 22 maja wystawa rysunków
Grzegorza Izdebskiego i Michała
Pisałka pt. „Wokół grafiki”.

Zajęcia fitness - deep Work – 16,
23, 30 kwietnia, 7, 9 maja, godz.
10.00-11.15, 18, 25 kwietnia, godz.
18.15-19.15, stadion miejski, duża
sala fitness

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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KALENDARZ IMPREZ
Zajęcia fitness Aerial Wzmacnianie – 18, 25 kwietnia, 9 maja, godz.
17.15-18.15, stadion miejski, duża
sala fitness
Zajęcia fitness Aerobic TBC – 18,
25 kwietnia, 9 maja godz. 19.1520.15, stadion miejski, mała sala
fitness
Zajęcia fitness - Ashtanga Vinyasa
Joga – 18, 21, 25, 28 kwietnia, 5, 9,
12 maja, godz. 19.15-20.45, stadion
miejski, duża sala fitness

Zajęcia fitness – Pilates – 19, 26
kwietnia, 10 maja, godz. 19.15-20.15
stadion miejski, duża sala fitness

Mecz KS GKS 1962 – LZS Piotrówka – 23 kwietnia, godz. 17.00, stadion miejski

Zajęcia fitness - Zdrowy kręgosłup
– 19, 26 kwietnia, 10 maja, godz.
20.15-21.20, stadion miejski, duża
sala fitness

Grand Prix Młodzieżowej Ligi Biegowej o Puchar Dyrektora MOSiR
– 26 kwietnia, godz. 9.00, stadion
miejski

Zajęcia fitness - Trening Obwodowy – 20, 27 kwietnia, 4, 11 maja,
godz. 17.00-18.00, stadion miejski,
duża sala fitness

Zajęcia fitness - Pilates Ring – 21,
28 kwietnia, 5, 12 maja, godz. 18.1519.15, stadion miejski, mała sala
fitness

Zajęcia fitness - Aerial Fitness
– 20, 27 kwietnia, 4 maja, godz.
19.00-20.00, stadion miejski, duża
sala fitness

Freestyle na lodzie. Zawody
o Puchar Dyrektora MOSiR –
30 kwietnia, godz. 14.00, lodowisko
Jastor, ul. Leśna 4

Zajęcia fitness - Zumba fitness –
20, 27 kwietnia, 4, 11 maja, godz.
20.00-21.00, stadion miejski, duża
sala fitness

fot. Alexia Bauer

Zajęcia fitness - Aktywny Senior –
19, 26 kwietnia, 9 maja, godz. 11.0012.00, 21, 28 kwietnia, 5, 12 maja,
godz. 9.30-10.30, stadion miejski,
mała sala fitness
Zajęcia fitness – Tabata – 19, 26
kwietnia, 10 maja godz. 17.30-18.30,
stadion miejski, mała sala fitness
Ślizgawka ogólnodostępna – 19,
20, 22, 26, 27, 29, 30 kwietnia, godz.
18.00, lodowisko Jastor, ul. Leśna 4
Zajęcia fitness – Zumba – 19, 26
kwietnia, 10 maja, godz. 18.3019.30, stadion miejski, mała sala
fitness

Zajęcia fitness - Joga dla kobiet
w ciąży – 21, 28 kwietnia, 5, 12
maja, godz. 15.45-17.00, stadion
miejski, mała sala fitness
Zajęcia fitness - Fitness Jump – 21,
28 kwietnia, 5 maja, godz. 19.0020.00, stadion miejski, duża sala
fitness
X Rodzinny Rajd Rowerowy
„Pierwszy dzwonek” – 23 kwietnia,
godz. 9.00, hala widowiskowosportowa, al. Jana Pawła II 6

Mecz KS GKS 1962 Jastrzębie S.A.
– Górnik II Zabrze – 30 kwietnia,
godz. 17.00, stadion miejski
VIII Jastrzębski Test Coopera –
7 maja, godz. 10.00, stadion miejski

fot. Premiumfoto

www.jastrzebie.pl
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Laureat
Paszportu
spotka się
z czytelnikami

fot. K. Dubiel
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WYTNIJ KUPON - PRZYJDŹ NA PIKNIK - SZUKAJ OZNACZONEJ PRZYCZEPY

Miejska Biblioteka Publiczna przyzwyczaiła nas już do tego, że praktycznie co miesiąc w jej siedzibie
odbywają się spotkania z najgorętszymi nazwiskami w dziedzinie
literatury. 28 kwietnia w Bibliotece
Głównej będzie można się spotkać
z Łukaszem Orbitowskim, tegorocznym laureatem „Paszportu Polityki” za powieść „Inna Dusza”.
Twórczość Łukasza Orbitowskiego rozciąga się pomiędzy literaturą
fantastyczną, a utworami łączącymi miejski realizm z problemami
codzienności. Pisarz ma na swoim
koncie zbiory opowiadań: Złe Wybrzeża, Wigilijne psy, Nadchodzi,
Rękopis znaleziony w gardle; zapiski
z podróży: Zapiski Nosorożca. Moja
podróż po drogach, bezdrożach i legendach Afryki oraz powieści Horror show, Widma, Ogień, Szczęśliwa
ziemia i Inna dusza. Obecnie można
go także zobaczyć jako prowadzącego program „Dezerterzy” na antenie TVP Kultura.
Spotkanie odbędzie się w ramach
projektu „Jastrzębskie prowokacje
literackie”.

Biblioteka Główna
ul. Wielkopolska 1a
28 kwietnia, godz. 18.00

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Być bliżej dziecka
O wyzwaniach w pracy współczesnego nauczyciela rozmawiali uczestnicy konferencji naukowo-metodycznej, która
odbyła się 14 marca w nasyzm miście

szkolnego i pedagogów z naszego
regionu. Wśród prelegentów znaleźli
się m.in. prof. Bogusław Śliwierski,
dr Krzysztof Dudek, czy dr Jan Amos
Jelinek. Tematyka wykładów była bardzo zróżnicowana. Uczestnicy mogli
dowiedzieć się m.in. o metodach pracy z dziećmi na bazie lokalnego dziedzictwa kulturowego, o alternatywnych metodach nauczania za pomocą
bajek, historyjek czy łamigłówek. Poznać tajniki nauki pięknego pisania,
jak również nauczyć się zapoznawać
dzieci z domowymi urządzeniami
technicznymi.

Każdy człowiek zatroskany
o dobro dziecka chce stworzyć
mu jak najlepsze warunki do
tego by stało się w pełni rozwiniętą, dorosłą osobą

fot. Aneta Czarnocka-Kanik

Każdy człowiek zatroskany o dobro
dziecka chce stworzyć mu jak najlepsze warunki do tego by stało się
w pełni rozwiniętą, dorosłą osobą.
Dla osób spełniających opiekę nad
dziećmi zawodowo jest to wyzwanie
szczególne. Wymaga ono stałego doskonalenia się, poznawania nowych
metod nauczania i trendów w eduka-

cji. Jedną z takich okazji do podniesienia swoich kwalifikacji i wymiany
doświadczeń dla nauczycieli przedszkoli było spotkanie w „Małych Pasjonatach”.
„Współczesne formy i metody pracy z dzieckiem” zorganizowana pod
takim tytułem konferencja zgromadziła nauczycieli wychowania przed-

Powstało mieszkanie
chronione treningowe

fot. Robert Cebula

Podczas konferencji nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych.
W świat nauki i eksperymentów
wprowadził je Doktor WOW. Doświadczenia z dziedziny chemii, fizyki, biologii i ekologii zrobiły duże
wrażenie na oglądających. Na zakończenie spotkania dla najmłodszych
i ich opiekunów przygotowano
warsztaty muzyczne. Organizatorem
konferencji było Publiczne Przedszkole nr 10 przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Spichlerz”, Niepublicznym Przedszkolem Sportowo
-Artystycznym „Mali Pasjonaci” oraz
Publicznym Przedszkolem nr 12. Była
to już druga edycja tego przedsięwzięcia.
- ka -

Przy ulicy Szarych Szeregów powstało mieszkanie chronione treningowe dla osób niepełnosprawnych. Piersi lokatorzy wprowadzą się do niego już na początku kwietnia.
- Mieszkanie ma służyć osobom, które tutaj zyskają możliwość podjęcia próby usamodzielnienia się i wejścia we w
miarę niezależne i aktywne życie – wyjaśnia Teresa Jachimowska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.
To tutaj uczestnicy będą uczyć się codzienności, począwszy od podstawowych czynności, takich jak higiena,
aż po kwestie spędzania wolnego czasu.
- Mieszkańcy mieszkania treningowego chronionego będą przebywać w nim od poniedziałku do piątku,
oczywiście również w nocy. Pierwszą grupą, którą bierzemy pod uwagę, są uczestnicy Warsztatów Terapii
Zajęciowej. W godzinach pracy WTZ będą oni przebywać w placówce, a potem przyjeżdżać tutaj i tu spać,
i zaczynać dzień – dodaje dyrektor Teresa Jachimowska.
Do dyspozycji mieszkańców są dwa pokoje, kuchnia, łazienka i podpiwniczenie. Lokal jest wyposażony w meble
i niezbędne urządzenia.
- kw www.jastrzebie.pl
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Rudolf Ranoszek
- uczony z Moszczenicy

HISTORIA

W naszym mieście mamy ulicę Rudolfa Ranoszka oraz szkołę jego imienia w Moszczenicy. W kwietniu obchodzimy 112 rocznicę urodzin tego uczonego oraz 30 lat od jego
śmierci

Rudolf Ranoszek urodził się
5 kwietnia 1894 roku w Moszczenicy. Jego rodzice Jan i Karolina byli
właścicielami średniego gospodarstwa rolnego. Rudolf był ósmym
spośród dziesięciorga dzieci Jana
i Karoliny. Po ukończeniu w 1907 roku
szkoły powszechnej podjął naukę
w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Gliwicach. Młody Ranoszek
opanował tam łacinę i grekę, poznał również hebrajski. W 1914 roku
otrzymał świadectwo dojrzałości.
Naukę postanowił kontynuować
na Uniwersytecie Wrocławskim.
O wyborze kierunku studiów, filologii klasycznej, zdecydowały zainteresowania kulturą Starożytnego
Wschodu. Na wybór przez Ranoszka hetytologii (nauka zajmująca się
badaniem języka, dziejów i kultury
Hetytów) jako dziedziny przyszłych
badań miały wpływ wydarzenia
w świecie nauki z lat 1906 i 1915
kiedy to niemiecki historyk Hugo
Winckler odkrył w tureckiej wiosce
Bagazköy dawna stolicę państwa
hetyckiego Hatuszasz oraz kiedy
9 lat później udało się rozszyfrować pismo klinowe. Zainspirowany
tymi wydarzeniami Ranoszek postanowił wgłębić się w nowo po-

wstałą dziedzinę i jako temat swojej
pracy doktoranckiej obrał rozpracowywanie tekstów zapisanych
w języku Hetytów. Godność
i prawa doktora filozofii otrzymał
w 1922 roku. Zaproponowano mu
pozostanie na uniwersytecie, zdecydował jednak inaczej. W tym samym roku, po podziale Górnego
Śląska Ranoszek wrócił do rodzinnej Moszczenicy. 1 września został
zatrudniony w Rybniku w Gimnazjum Państwowym. Pracował tam
przez cztery lata, później przeniósł
się do Katowic i w tamtejszym Państwowym Gimnazjum Klasycznym
uczył łaciny, greki i historii. Swoim wychowankom stawiał wysokie
wymagania. W 1929 roku zwrócił
się do ówczesnych władz wojewódzkich z prośbą o otrzymanie
płatnego urlopu na podjęcie stażu
naukowego i ukończenie rozprawy
habilitacyjnej.
W czasie wojny zniszczono jego
dorobek naukowy. Nie poddał
się jednak i rozpoczął budowanie swojego warsztatu naukowego na nowo
Ranoszek początkowo kontynuował studia nad historią i językiem
ludów Bliskiego Wschodu na Uniwersytecie Warszawskim. Lata
studiów w Warszawie i Lipsku zaowocowały rozprawą pt. „Kronika
króla hetyckiego Tuthalijasa IV”. Na
jej podstawie w 1935 roku Rudolf
Ranoszek uzyskał stopień doktora
habilitowanego. Praca ta wzbudziła
duże zainteresowanie w kraju i za
granicą. W 1939 roku, doceniając
jego dorobek naukowy przyznano
mu stypendium naukowe na wyjazd
do Paryża i Londynu. Pod koniec
sierpnia 1939 roku Ranoszek przyjechał do rodzinnej Moszczenicy
by spędzić urlop u siostry Gertrudy. Wybuch wojny pokrzyżował mu

powrót do Warszawy i plan wyjazdy
na zagraniczne stypendium. Został
u siostry, pracował w gospodarstwie, a przed władzami niemieckimi ukrył swoje wykształcenie.
W 1940 roku okupant skonfiskował
cały majątek odziedziczony po rodzicach. Samego Ranoszka próbowano zmusić do podpisania Volkslisty. Zdecydował się jednak opuścić
Polskę i wyjechać w głąb Niemiec.
Schronienie znalazł w klasztorze
o. Werbistów St. Arnold. Po kliku
miesiącach został wydany hitlerowcom i trafił do obozu pracy w Watnested. W obozie pozostał do końca
wojny. W 1946 powrócił do Ojczyzny. W czasie wojny zniszczony
został jego dorobek naukowy. Nie
poddał się jednak i rozpoczął budowanie swojego warsztatu naukowego na nowo. W 1958 roku uzyskał
tytuł naukowy profesora zwyczajnego. Po przejściu w 1964 roku na
emeryturę nadal opiekował się pracami doktoranckimi i habilitacyjnymi najzdolniejszych absolwentów.
Dbał tez o rozwój młodej kadry,
inspirując do badań, stale służąc
naukową radą. W rodzinne strony
wrócił mając 87 lat. Schorowanym
i niezdolnym do samodzielnego
prowadzenia domu Ranoszkiem zaopiekowała się rodzina siostrzeńca,
państwo Szmukowie. W 1985 roku
profesorowi przyznano tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Śląskiego. 8 kwietnia 1986 roku w
godzinach popołudniowych prof.
Rudolf Ranoszek zszedł ze swojego
pokoju na piętrze i poprosił panią
Elżbietę Szmuk o podanie szklanki wody. – Dziękuję Ci za wszystko
– powiedział z pełnym spokojem.
Były to jego ostatnie słowa. Tego
samego dnia cicho odszedł, tak jak
brzmiała jego maksyma: Cicho żyć,
cicho pracować, cicho odejść.
- rc -

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Jastrzębie-Zdrój, ważne miejsce przy
tworzeniu międzynarodowego centrum
Skąd Jastrzębie-Zdrój na Kongresie Klastrów? Co da nam Ponadnarodowe Centrum Logistyczne? Na te pytania odpowiadała Prezydent Anna Hetman, która
1 kwietnia znalazła się wśród prelegentów
– przedstawicieli władz samorządowych
naszego regionu – którzy przedstawili korzyści z planowanej inwestycji
fot. Rafał Guzowski

„Potrójna helisa w realizacji międzynarodowych projektów. Budowanie gospodarki lokalnej i światowej poprzez kooperację międzysektorową” – to hasło naczelne II
Światowego Kongresu Klastrów,
jaki miał miejsce w Dąbrowie Górniczej. Tegoroczne obrady zdominowane zostały przez temat budowy Ponadnarodowego Centrum
Logistycznego Gorzyczki – Wierzniowice (TILC), które powstać ma w
ramach Programu Polska 3.0
– Centrum Logistyczne w Gorzyczkach to ogromna szansa dla naszego regionu. Rozwój gospodarczy,
rozwój infrastruktury – w tym bu-

dowa i modernizacja linii kolejowej
– a co najważniejsze ogromna liczba
miejsc pracy – to główne powody,
dla których Centrum jest tak ważnym projektem – mówiła Anna Hetman podczas dyskusji.
Tereny przygotowane pod TILC
znacząco wspierać będą rozwój gospodarczy w całej aglomeracji nie
tylko ze względu na poprawę usług
transportowych, lecz również poprzez stworzenie warunków dla
powstania nowych dziedzin produkcji i handlu, a co za tym idzie
– powstania nowych miejsc pracy.
Prezydent Anna Hetman jest odpowiedzialna za nadzór prac na te-

renie powiatu rybnickiego, wodzisławskiego oraz Jastrzębia-Zdroju.
II Światowy Kongres Klastrów
swą obecnością zaszczycili reprezentanci różnych gałęzi biznesu
i światowych klastrów, jak również przedstawiciele świata polityki
i nauki. Do udziału w wydarzeniu
zaproszeni zostali również ministrowie rządu polskiego, czeskiego, ukraińskiego, austriackiego,
węgierskiego, słowackiego, przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej
i Komisji Europejskiej. Spotkania
w ramach kongresu odbywały się
31 marca i 1 kwietnia w Dąbrowie
Górniczej.
- kw -

Obowiązek starszej siostry
W ubiegłym numerze przedstawiliśmy pracę Katarzyny Komorowskiej, zwyciężczyni
w kategorii wiekowej do 15 lat w konkursie literacko-ekologicznym „Segregacja odpadów komunalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – opowiadanie edukacyjne.
Organizatorem konkursu był Urząd Miasta. W tym numerze przedstawiamy pracę Martyny Lipińskiej, która zwyciężyła w tym samym konkursie w kategorii powyżej 16 lat
W pokoju Piotrusia nieustannie panował bałagan. Jego starsza siostra
Amelia miała tego serdecznie dosyć
- już ostatkiem sił znosiła to, że musi
dzielić pokój z młodszym bratem. Razem z rodzicami zajmowali trzypokojowe mieszkanie przy ul. Zielonej, więc
mama i tata zdecydowali, a następnie
uroczyście oznajmili, że skoro oni mogą
we dwoje zajmować jedno pomieszczenie, to Amelka z Piotrusiem z pewnością zmieszczą się w drugim. Zaś trzeci
pokój będzie pełnił funkcję reprezentacyjną, służącą do przyjmowania gości
zapowiedzianych i niezapowiedzianych
oraz wydawania przyjęć, a więc zostanie po prostu salonem. Koniec i kropka.

Tak więc potomstwo, ku niezadowoleniu obojga dzieci i zadowoleniu obojga
rodziców, zostało „upchnięte” w pokoju
nr 2, nazwanym przez Amelię „żółtym
kontenerem”, ze względu na ciasnotę, która w nim panowała. Jednak brak
miejsca nie był wcale najgorszy – najbardziej irytujące było ciągłe potykanie
się o zabawkowe samochodziki, bolesne przydeptywanie klocków czy mozolne poszukiwanie szkolnych zeszytów w stertach porozrzucanych książeczek Piotrusia.
Amelia dzielnie znosiła te niedogodności ze względu na prośby rodziców,
którzy tłumaczyli dziewczynce, że Piotruś jest jeszcze mały, i że nie rozumie,

że utrzymywanie porządku jest bardzo
ważne. Zaś na każdą próbę protestu
z jej strony odpowiadali zawsze tymi
samymi słowami: jako starsza siostra
powinnaś ustąpić bratu. Ileż razy to
słyszała! Brzmiało to niemal jak wyrok
– jesteś skazana na dożywocie w byciu
starszą siostrą. No cóż, starszych sióstr
na świecie żyje wiele, a każda z nich
z pewnością musi akceptować wady
młodszych braciszków i siostrzyczek,
toteż Amelia starała się ze wszystkich
sił nie denerwować na bałaganiarstwo
Piotrusia.
Całą zwycięską pracę można przeczytać na stronie www.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl
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Laury Wyspiańskiego przyznane

Już od 10 lat Zespół Szkół nr 3 organizuje konkurs o Laur Wyspiańskiego. Jest to coroczny konkurs sławiący postać czwartego wieszcza – patrona tej szkoły. Tegoroczne Laury
Wyspiańskiego otrzymali Weronika Wach z Gimnazjum nr 4, Natalia Antyga z LO nr 1,
Dorota Durczok z Gimnazjum nr 2 i Paweł Smajdor z LO nr 3. Nagrody laureatom
wręczono 22 marca podczas uroczystej gali w Miejskiej Bibliotece Publicznej
W kategorii praca literacka – list
poetycki (gimnazjum) wyróżnienie
otrzymała Dorota Durczok z Gimnazjum nr 2, trzecie miejsce zajęła
Daria Seremet z Gimnazjum nr 4,
drugie miejsce przypadło Aleksandrze Chilińskiej z Gimnazjum nr 6,
a Laur Wyspiańskiego trafił w ręce
Weroniki Wach z Gimnazjum nr 4.
Weronika otrzymała Laur za wiersz,
w którym poprzez obrazowe metafory ukazuje ideę świata tolerancji,
przyjaźni i pokoju. W tej samej kategorii wśród uczniów liceum trzecie
miejsce zajęła Dominika Potyrcha
z III LO, drugie miejsce otrzymała Oliwia Szerszeń, także z III LO.
W tej grupie wiekowej Laur Wyspiańskiego nie został przyznany.
W kategorii praca literacka – felieton, esej, opowiadanie, reportaż drugie miejsce zajęła Anna Żak
z III LO za felieton pt. „Złota muza”.
Laur Wyspiańskiego zdobyła Natalia Antyga – uczennica I LO za pracę
pt. „Czas poświadczy o prawdzie”
opartą na świetnie wykorzystanym
paradoksie historii dotyczącym
potomka hetmana Ksawerego Bra-

Mamo
I mój czas nadejdzie
Wyruszę
Z zamiarem zdobycia
Wzgórza ugody
Pagórka wspólnoty
Przepłynę rzekę rozmowy
Tratwą milczenia
Uwiązaną sznurem zrozumienia
Żale wyrzucę na brzeg
By uschnąć mogły z wartości
Całą noc
Dwie
Siedem
Obalać będę mury
Złamanym zaufaniem budowane
Białą farbę przyniosę
Na wszystkie flagi świata
I białe wino
Na konfliktów zażegnanie
Ludzkości pojednanie
Zaproszę każdego
Do świata
Pod którym jest ziemia
A ponad
Nieświęte niebo
Gdzie Lennon zaśpiewa wiatrem
A każde nawet drzewo
Tchnienie przyjaźni poczuje
Weronika Wach

nickiego – Adama Branickiego, odznaczonego Orderem Odrodzenia
Polski za zasługi dla ojczyzny.
W tej kategorii literackiej wśród
uczniów gimnazjum jury przyznało
jedynie dwa równorzędne trzecie
miejsca. Zajęły je Kinga Brzyszkowska oraz Weronika Krzyżaniak –
obie z Gimnazjum nr 4.
Kategoria plastyczna – fotografia zainteresowała zwłaszcza
gimnazjalistów. Wśród nich trzecie miejsce zajęła Marta Zamarska
z Gimnazjum nr 11. Drugie miejsce
przypadło Weronice Kąsek z Gimnazjum nr 4. Laur Wyspiańskiego
zdobyła Dorota Durczok z Gimnazjum nr 2 za ujmujące odniesienie
do portretu Elizy Pareńskiej. Wśród
licealistów dwa trzecie miejsca
przyznano pracom Justyny Wrożyny i Konrada Stodulskiego z III
LO. Laur Wyspiańskiego w tej kategorii trafił w ręce Pawła Smajdora
z III LO, którego prace wykorzystują bliską Wyspiańskiemu ideę syntezy – w tym przypadku portretu
i motywów roślinnych.
- rc fot. Robert Cebula

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Seniorzy zapraszają!
Wycieczki z emerytami

fot. Robert Cebula

Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza wszystkich, nie tylko członków stowarzyszenia, do udziału
w wycieczkach:
- 16 kwietnia – Śmieszny staruszek
wg Tadeusza Różewicza, Teatr Wyspiańskiego w Katowicach, cena 50
zł
- 30 kwietnia – 3 maja – szlakiem
Ojca św. Jana Pawła II. Zwiedzanie
Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej,
Łagiewnik, Zakopanego (tam termy), kościół Matki Boskiej Fatimskiej, cztery dni, trzy posiłki dziennie, cena to ok. 600 zł.
- 26-31 maja – sześciodniowy wyjazd do Krynicy Zdroju, zwiedzanie
okolic oraz cerkwi łemkowskich,
Pasiek, Nowego i Starego Sącza,
cena to ok. 750 zł,
- 2 czerwca – wyjazd do Krakowa na Lajkonika, cena z obiadem
i zwiedzaniem Krakowa melexem
wynosi 100 zł,
- 10-12 czerwca – Licheń, w drodze
zwiedzanie Leśniowa, Gidl, Charłupi Małej, Złoczewa, cena bez wyżywienia 150 zł z dwoma noclegami,
- 25 czerwca - 8 lipca – turnus
w Jarosławcu, 40 zabiegów, biesiada, ogniska, codzienne wieczorki,
pełne wyżywienie, cena to 2000 zł,
- 16 lipca i 17 września – Wrocław,
zwiedzanie Panoramy Racławickiej,
afrykarium, miasta melexem, fontanny. Cena wynosi 100 zł, w tym
jedno wejście,
- 14-19 lipca – wyjazd do Ciechocinka na Festiwal Romów ze zwiedzaniem Torunia, kruszwicy i Biskupina, cena za 5 dni z pełnym wyżywieniem to 700 zł,
- 7-15 września – zwiedzanie Mazur, Ruciane Nida, Mikołajki, Studzieniczna, Pisz, Kętrzyn, świeża
ryba, zbieranie grzybów, możliwość
uwędzenia mięsa i ryb na drogę do
Jastrzębia. Cena ok. 790 zł,
- 22-26 września – Bieszczady, So24

lina, zwiedzanie z przewodnikiem,
pyszne regionalne jedzenie, trzy
posiłki, zwiedzanie okolicznych
miast z hutą szkła w Krośnie, rejs
po zaporze, zwiedzanie pracowni
ikon, zwiedzanie Cisnej, Polańczyka, Sanoku, cena wynosi ok. 820 zł.
Można już zapisywać się na letnie wczasy w Jarosławcu. Turnus
potrwa 14 dni. Pierwszy odbędzie
się od 25 czerwca do 8 lipca, cena
to 2000 zł, a drugi od 20 sierpnia
do 2 września i cena to 1900 zł.
W tym 40 zabiegów, biesiada, ogniska, wieczorki i wyżywienie.
- 20-28 grudnia – Zakopane, 9 dni,
termy, wieczór góralski, występy
góralskie, uroczysta wigilia, noclegi
w domu wczasowym, cena 900 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 17,
www.aktywnysenior.16mb.com

Zarząd koła nr 2 zaprasza
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza wszystkich zainteresowanych
uczestników na wycieczki i zabawy,
a także do swojego biura by zapoznać się z całą ofertą:
- 21-22 kwietnia – wycieczka Łańcut, Leżajsk, cena 160 zł, przejazd,
ubezpieczenie, przewodnik, obiadokolacja, nocleg. Drugi dzień Leżajsk po śniadaniu, dalsze zwiedzanie, bilety wstępu we własnym
zakresie,
- 28 maja – zabawa z okazji Dnia
Matki,
- 1-14 czerwca – wczasy na Chorwacji, cena 1720 zł,
- 18 czerwca do 1 lipca – Pogorzelica, wczasy w cenie 1430 zł,
- 30 lipca - 11 sierpnia – Świnoujście, cena to 1430 zł,
- 2-9 września – wczasy w Bieszczadach nad jeziorem Solińskim
w cenie 1080 zł, wyżywienie 3 razy
dziennie,
wieczorek
taneczny,
ognisko.
Więcej informacji o imprezach
można uzyskać w biurze koła nr 2
przy ul. Turystycznej 4. Biuro czynne jest w poniedziałki i czwartki od
9.00 do 12.00. Tel. 32 47 12 234.

Polski Związek Emerytów
przypomina
PZERiI oddział rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju przypomina, że w siedzibie biura przy ul. 1 Maja 45 wydawane są zaświadczenia na zniżkę
kolejową PKP dla wszystkich emerytów, rencistów i inwalidów niezależnie od przynależności do związku.
Emeryci zapraszają
także na
wczasy i wycieczki:
- 6-7 maj - Licheń, cena 110 zł,
- 22 lipca - Kalwaria Zebrzydowska, Inwałd i Wadowice w cenie
70 zł,
- 26 sierpnia - kopalnia w Bochni,
cena za 90 zł,
- 10 września - Tarnowskie Góry,
Sztolnia Czarnego Pstrąga, cena
70 zł.
- 12-22 września – Brenna, cena
800 zł.
Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie związku oraz pod
numerem telefonu: 32 435 80 31.
Biuro czynne jest we wtorki, środy
i czwartki od 9.00 do 12.00.

Diabetycy zapraszają
na spotkania
Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków zaprasza członków, a także osoby niezrzeszone, członków
rodzin oraz osoby zainteresowane
problemem cukrzycy na spotkania:
- 14 i 28 kwietnia, godz. 15.00 –
17.00,
- 5 i 19 maja, godz. 15.00 – 17.00,
- 9 i 23 czerwca, godz. 15.00 – 17.00.
Spotkania diabetyków odbywają
się w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 a.

Uniwersytet Trzeciego
Wieku zaprasza
Jastrzębie-Zdrój, od dziejów najdawniejszych do XX wieku – pod
takim tytułem odbędzie się wykład
dr Joanny Zdziebło. Na spotkanie wszystkich słuchaczy zaprasza
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wykład odbędzie się 20 kwietnia przy
ul. 1 Maja 61. Dla I-V roku o godz.
13.30, a dla roku VI-XIV o godz.
15.00.
www.jastrzebie.pl
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Pytanie
do prawnika
Zapraszamy Państwa do naszej nowej rubryki
„Pytanie do prawnika”. Od stycznia 2016 roku
w naszym mieście działają punkty bezpłatnych
porad prawnych. Z takiej pomocy mogą
skorzystać m.in. osoby, które nie ukończyły
26 roku życia lub ukończyły 65 lat, osoby
posiadające ważną kartę Dużej Rodziny,
kombatanci czy weterani
Jak sporządzić ważny testament?
Sporządzenie prostego testamentu odręcznego nie jest
szczególnie trudne. Istnieje jednak parę obowiązkowych
reguł. Po pierwsze, tekst nie może być pisany ani na maszynie, ani na komputerze – koniecznie musi być napisany odręcznie w całości przez osobę, która rozporządza
majątkiem. Nie można więc także prosić nikogo o zrobienie tego za nas. Bezwzględnie testament musi być także
opatrzony podpisem (najlepiej imieniem i nazwiskiem). W
testamencie warto zawrzeć datę dzienną, jej brak nie czyni jednak dokumentu nieważnym. Potrzebna jest ona przy
ewentualnym ustalaniu późniejszego testamentu, jeśli
powstało kilka. Testament należy pisać samodzielnie, to
znaczy - nie można napisać testamentu wspólnie z kimś.
Z dokumentu musi wynikać wyraźnie, iż jest to rozporządzenie na wypadek śmierci.
Aby skutecznie podzielić spadek na części i nim rozporządzić, z treści musi dać się odczytać wolę spadkodawcy. Nie trzeba więc zawierać jakichś szczególnych klauzul
czy sformułowań. Wszystkich spadkobierców warto wymienić z imienia i nazwiska, aby nie było żadnych wątpliwości. Można przyznać spadkobiercom ułamkowe części
np. nieruchomości.
Zwykłe pominięcie kogoś w testamencie powoduje,
iż jest on uprawniony do zachowku, czyli należnej mu
części spadku, który odziedziczyłby w braku testamentu. Spłatą zachowku obarczeni są spadkobiercy testamentowi. Aby wydziedziczyć spadkobiercę, wystarczy

Ruszyły
bezpłatne
porady prawne
W styczniu 2016 roku w całym kraju
uruchomione zostały 1524 punkty, gdzie
można otrzymać bezpłatna poradę
prawną. W Jastrzębiu-Zdroju powstały
cztery takie punkty.

w dokumencie zawrzeć odpowiednie sformułowanie
i koniecznie napisać przyczynę wydziedziczenia.
Wydziedziczenie jest instytucją podważalną, co służy
ograniczeniu jej nadużywania. Prawo spadkowe chroni
bowiem interesy spadkobierców w takim zakresie, iż nie
można pozbawiać kogoś majątku bez wyraźnego powodu. Kodeks cywilny jako przyczyny podaje tu przesłanki
życia w sposób sprzeczny z zasadami życia społecznego (wbrew woli spadkodawcy), dopuszczenia się względem spadkodawcy albo jednej z bliskich mu osób przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, wolności (przy czym
tutaj konieczne jest posiadanie prawomocnego wyroku
sądu) albo rażącej obrazy czci. Ostatnią przesłanką jest
uporczywe nie dopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Koniecznie musi to mieć charakter
trwały, nie incydentalny. Jeżeli któraś z tych przesłanek
nie zostanie dopełniona, wydziedziczenie nie będzie ważne.
Edyta Dziobek-Romańska
Klub Jagielloński
Klub Jagielloński prowadzi punkt pomocy prawnej we
współpracy z miastem Jastrzębie-Zdrój w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9a, Jastrzębie-Zdrój.
Punkt czynny jest w poniedziałki, wtorki, środy
i piątki w godzinach 7.30-11.30, a w czwartki w godzinach 12.00-16.00.

Punkt 1/ ul. Dunikowskiego 5-7
poniedziałek - piątek: 14.00-18.00
(pomoc udzielana jest przez adwokatów)

Punkt 2/ Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12a
poniedziałek - piątek: 8.00-12.00
(pomoc udzielana jest przez radców prawnych)

Punkt 3/ Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9a
poniedziałek - piątek: 7.30-11.30

(pomoc udzielana jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie
Klub Jagielloński w Krakowie, radcę prawnego)

Punkt 4/ Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9a
poniedziałek - piątek: 11.30-15.30

(pomoc udzielana jest przez organizację pozarządową Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Dobroczynne w Opolu, radcę prawnego)
Darmową pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymają:
- osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku
poprzedzającego zostało przyznane
świadczenie z pomocy społecznej na

podstawie ustawy
o pomocy społecznej,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej
Rodziny,
- kombatanci,

- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą
naturalną, klęską żywiołową lub awarią
techniczną.

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Przetarg ustny ograniczony
na działkę przy ul. Bema
Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w organizowanym 19 kwietnia 2016 roku na godzinę 10.00 przetargu ustnym
ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy ul. Bema, opisanej w ewidencji gruntów jako działka 365/1
o pow. 0,0046 ha, obręb Borynia, k.m. 4 KW GL1J/00046421/1,
który odbędzie się w sali 130 A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębia- działka 365/1 znajduje się w strefie 6 ZR-tereny zieleni nieurządzonej i tereny rolnicze
o znaczeniu bioklimatycznym. Z uwagi na to, że kształt
i wielkość działki uniemożliwiają jej samodzielne zagospodarowanie oraz brak dostępu do drogi publicznej przetarg jest
ograniczony do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych działek 311/50 o pow. 0,3190 ha, obręb Borynia, k. m.
4 oraz 445/10 o pow. 0,0857 ha, obręb Borynia k. m. 6. Cena
wywoławcza wynosi 1250,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z art. 43 ust 1
pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o
podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011
roku Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów
i usług.
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest :
- wniesienie wadium w kwocie 125,00
zł w pieniądzu do dnia 12 kwietnia 2016
roku na konto depozytowe Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Bank Spółdzielczy
w Jastrzębiu-Zdroju numer 74 8470 0001
2001 0017 6125 0010 z dopiskiem numeru
działki, której dotyczy wpłacone wadium,

Data przetargu: 19 kwietnia 2015 r.
Cena wywoławcza: 1250 zł
Wadium: 125 zł

pisemne
zgłoszenie
uczestnictwa
w
przetargu
do
dnia
12
kwietnia
2016
roku,
wraz
z nazwą i siedzibą oferenta, numer NIP, wyciąg z właściwego
rejestru, załączonym oryginałem aktualnego odpisu z księgi
wieczystej nieruchomości przyległej, której uczestnik przetargu
jest właścicielem (odpis aktualny nie starszy niż 3 miesiące), oraz
dowodem wpłaty wadium. Zgłoszenie należy złożyć w kancelarii
tutejszego urzędu (pokój 020 budynek A).
Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta
Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.
pl. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia pok. 417 budynek B
Urzędu Miasta w Jastrzębiu –Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60,
tel. 32 47 85 273. Okazanie nieruchomości po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa
użytkowania wieczystego

Data przetargu: 25 kwietnia 2016 r.
Cena wywoławcza: cena netto
udziału w 1/19 części: 7 052,63 zł
Wadium: 705 zł
do 18 kwietnia 2016 r.

Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój ogłasza na 25 kwietnia 2016 roku na godzinę
9.00 przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej przeznaczonej
pod zabudowę kompleksem garażowym,
stanowiącej własność Skarbu Państwa w
użytkowaniu wieczystym Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonej przy ul. Krasickiego
w Jastrzębiu-Zdroju, który odbędzie się
w sali Rady Miasta, I piętro w budynku
Urzędu Miasta przy al. Piłsudskiego 60 w
Jastrzębiu-Zdroju
Nieruchomość położona przy ulicy
Krasickiego. Działka jest niezagospodarowana i porośnięta trawą i krzewami,
położona na północ od ul. Krasickiego.
Działka obejmuje obszar o szerokości ok.
14-22 m i długości ok. 86 m. Teren nieznacznie nachylony na wschód. Wzdłuż
północnej granicy nieruchomości przebiega naziemny ciepłociąg. W sąsiedztwie
znajdują się budynki transformatora, hydroforowni, garaży i śmietnika.
www.jastrzebie.pl
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Przetarg ustny nieograniczony na działkę przy
ul. Świerczewskiego
Prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie
się 18 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00
w sali 130 A, budynku Urzędu Miasta przy
al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju
na sprzedaż nieruchomości gruntowych,
położonych przy ul. Świerczewskiego,
stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki 1426/43
o pow. 0,8724 ha, obręb Bzie Górne, k. m.
1, KW GL1J/00010006/5, 656/11 o pow.
0,1086 ha, obręb Bzie Górne, k. m. 1 KW
GL1J/00022399/3. Cena wywoławcza 170
000,00 zł, wadium 17000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2011 roku Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) objęta
jest 23 % podatkiem VAT Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działek, których wpłata dotyczy na konto 74 8470
0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 12.04.2016 roku (data wpływu na konto). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajduje się w strefie 1PU- tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Informacja dodatkowa: Zgodnie z art. 8 ust 2 ustawy
z dnia 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

OGŁOSZENIE
Data przetargu: 18 kwietnia 2016 r.
Cena wywoławcza: 170 000 zł
Wadium: 17 000 zł

(Dz. U nr 42, poz. 274 z 2007r ) w odniesieniu do działki 1426/43
zarządzającemu Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną służy
prawo pierwokupu.
Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu
wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Dodatkowe
informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać
w Wydziale Mienia pok. 417 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu –Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, tel. 32 47 85 273. Okazanie
nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Wykaz lokali użytkowych
Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55, działając na podstawia Art.35 Ust.1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych oraz gruntów, stanowiących własność
Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych pod wynajem.
PPH „A”, pow. użytkowa 20 m², nr działki: 427/2 417, 421, nr księgi wieczystej: GL1J/00008905/0, przeznaczenie: ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda.
ul. 1 Maja 15, pow. użytkowa 25 m², nr działki: 1574/38, nr księgi wieczystej: GL1J/00008905/0, przeznaczenie: grunt.
ul. Wrzosowa 4a, pow. użytkowa 125,06 m², pow. dodatkowa: 113 m², nr działki: 88/5, nr księgi wieczystej: GL1J/00015/629/3,
przeznaczenie: brak ograniczenia branży.
ul. 1 Maja 39, pow. użytkowa: 172,05 m², pow. piwnic: 49,00 m², nr działki: 1238/45, nr księgi wieczystej: GL1J/00021064/9,
przeznaczenie: brak ograniczenia branży.
PPH „B”, pow. użytkowa: 15 m², nr działki: 417, 423, 424, 471, nr księgi wieczystej: GL1J/00008905/0, przeznaczenie: ograniczenie dotyczy
branż do prowadzenia których niezbędna jest woda.
ul. 1 Maja 19, pow. użytkowa: 64,82 m², pow. piwnic: 20,00 m², nr działki: 1251/38, nr księgi wieczystej: GL1J/00020938/0, przeznaczenie:
brak ograniczenia branży.
ul. Miodowa 3/1, pow. użytkowa: 12 m², nr działki: 496/2, nr księgi wieczystej: GL1J/00021581/9, przeznaczenie: brak ograniczenie
branży.
We wszystkich lokalach okres najmu wynosi do trzech lat, a termin opłat do 10-tego każdego miesiąca.

* Minimalne miesięczne stawki czynszu zostały ustalone zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr Or.IV.0050.589.2015 z dnia 10.11.2015 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych i opłat za lokale użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej, stanowiące własność Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Stawki czynszu z dniem 01 stycznia każdego roku będą podwyższane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych, w okresie trzech pierwszych kwartałów, w których stawki uległy podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu cen ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor Polski”.
Informacji o przedmiocie najmu udziela Dział Administrowania Nieruchomościami MZN (tel. 32 478 70 16).
Zgodnie z Uchwała Nr LXIII/814/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, wynajmujący może zawrzeć umowę z obecnym Najemcą.
www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Przetarg na najem lokalu użytkowego
Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju
ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na
najem lokalu użytkowego C-2 położonego w obrębie
Podziemnego Pasażu Handlowego “A” pod skrzyżowaniem ul. A. Bożka z al. J. Piłsudskiego i ul. Sybiraków
w Jastrzębiu-Zdroju, przeznaczony na prowadzenie

działalności gospodarczej z ograniczeniem branż, do
funkcjonowania których niezbędna jest woda. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 20,00 m2 . Szczegóły na stronie www.mzn.jastrzebie.pl. oraz pod numerem telefonu tel. 32 47 87 016.

Przetarg na najem nieruchomości
Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju,
ul. 1 Maja 55, ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych ofert na najem nieruchomości, położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 8, przeznaczonej na
prowadzenie działalności gospodarczej.
I. Nieruchomość do wynajęcia:
ul. Staszica 8 - budynek użytkowy o łącznej powierzchni wynajmowanej 660,00 m²
wraz z przyległym terenem o powierzchni 2703,00 m² .
Budynek przeznaczony jest do prowadzenia działalności gospodarczej bez ograniczenia branży.
Lokal uprzednio wykorzystywany był na prowadzenie
działalności wytwórczej (produkcja makaronów).
Okres najmu: od ….................. do....................... r. tj. 10 lat.
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zawarcia
umowy ze zwłoką do 1 miesiąca
w przypadku zaistnienia konieczności prawidłowego
przygotowania nieruchomości do przekazania.
Oferowana w przetargu miesięczna stawka czynszu
nie może być niższa od minimalnej stawki zgodnie z
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr
Or.IV.0050.589.2015 z dnia 10.11.2015 roku, z uwzględnieniem proponowanej branży. Oferowana wyższa
stawka czynszu musi być zaokrąglona do pełnych
dziesiątek groszy.
II. Informacje dotyczące oferty przetargowej i przystąpienia do przetargu.

Wspieraj
jastrzębskie
organizacje przekaż swój

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie
pisemnej oferty zgodnie z obowiązującym regulaminem przetargu. Regulamin ten wraz ze wzorem umowy
najmu należy pobrać
w siedzibie MZN lub ze strony internetowej www.mzn.
jastrzebie.pl.
2. Wadium należy wpłacić na konto nr 08 8470 0001
2001 0029 6139 0003 Miejskiego Zarządu
Nieruchomości przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu Zdroju nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem
przetargu, który odbędzie się dnia 29.04.2016 roku o
godzinie 12.00 w siedzibie MZN. Wysokość wadium
wynosi 1 000 zł.
3. Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium
należy składać w zaklejonych kopertachz napisem:
“Oferta przetargowa na najem nieruchomości położonej przy ul. Staszica 8 w Jastrzębiu-Zdroju. Nie otwierać przed dniem 29.04.2016 r. godz. 12:00.” w terminie
do dnia 29.04.2016 roku do godz. 11:00. Szczegółowych
informacji udziela Dział Administrowania Nieruchomościami MZN w dni robocze od godz. 7.00 do godz.
15.00 – tel. 3247 87 016.
4. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez
podania przyczyny.

Nazwa organizacji

0000330629

PRO FUTURO

0000001767

„Bokserski Klub Sportowy Jastrzębie”

0000148945

„Pomocna Dłoń”

0000012970

Hospicjum Domowe
im. Ks. E. Dutkiewicza

0000364436

„Fundacja Ogniwo”

0000003272

0000001575

JKH GKS Jastrzębie

Stowarzyszenie Dializowanych Nephros

0000003483

Jastrzębska Urologia

0000291970

0000003024

Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
w Jastrzębiu-Zdroju

Stowarzyszenie
Przyjaciół Zwierząt
Dużych i Małych
„Cztery Łapy”

0000239293

Stowarzyszenie „Pokolenie Jana Pawła II”

0000002790

Towarzystwo „Sprawni
Inaczej”

0000293995

„Fundacja PRO ANIMALS – Na Pomoc
Zwierzętom”

0000114401

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej - Szkółka
Piłkarska „MOSIR” JASTRZĘBIE

Nr KRS

www.jastrzebie.pl

28

SPORT

Jastrzębski Węgiel
w połowie tabeli
Na siódmym miejscu zakończyli fazę zasadniczą rozgrywek
PlusLigi zawodnicy Jastrzębskiego Węgla i tym samym powalczą o obronę tego miejsca z ekipą, która zajęła ósmą lokatę
Tegoroczny sezon najwyższej
siatkarskiej klasy rozgrywkowej w
kraju różni się nieco od ostatnich
lat, bowiem faza play-off w tym
roku przybrała całkiem nową, skróconą odsłonę. O mistrzostwo walczyć więc będą zwycięzca rundy
zasadniczej – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle z ekipą z drugiego miejsca, o brązowe medale drużyny z
miejsca trzeciego i czwartego itd.
Jastrzębski Węgiel po wyjazdowej
porażce z drużyną Cerradu Czarnych Radom 0:3 przed spotkaniem
ostatniej kolejki PlusLigi z Effectorem Kielce stracił szanse na walkę
o piąte miejsce. Jastrzębianie by
obronić wywalczoną w ciągu całego sezonu siódmą lokatę będą więc

musieli wyjść zwycięsko z batalii z
Politechniką Warszawską lub akademikami z Olsztyna – te drużyny
bowiem przed spotkania w ramach
26 kolejki mają jeszcze szanse zająć
miejsce ósme. Rywalizacja toczyć
się będzie do dwóch zwycięstw.
Ostatni raz gracze z Jastrzębia-Zdroju smak zwycięstwa zaznali
w Bydgoszczy na początku marca,
później niestety przegrywali cztery
mecze z rzędu, a porażki z sąsiadami w tabeli - ekipami Cuprum Lubin, Politechniką Warszawską oraz
drużyną z Radomia miały decydujący wpływ na fakt, że Jastrzębski nie
wywalczy w tym roku miejsca wyższego niż siódme.
-mg-

Rowerowy sezon
zaczynamy z MOSiR-em!
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z PTTK Jastrzębie
oraz Klubem Rowerowym „Wiercipięta” zapraszają całe rodziny
do wspólnego rozpoczęcia sezonu rowerowego. Tradycyjny

już rajd rowerowy „Pierwszy dzwonek” swój start będzie
miał w sobotę, 23 kwietnia godz. 9.00

fot. Arkadiusz Kogut

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj

fot. Piotr Kędzierski

Uczestnicy przejadą z przewodnikami PTTK w kierunku Ośrodka
Wodnego „Balaton” w Wodzisławiu
Śląskim, gdzie przewidziano półmetek rajdu i część atrakcji. Łączna
długość trasy wyniesie ok. 30 km,
a start i meta umiejscowione będą
przy Hali Widowiskowo-Sportowej.
Zgłoszenia przesyłać można drogą elektroniczną poprzez serwis
DataSport lub osobiście w Dziale
Organizacji Imprez MOSiR-u przy
ul. Harcerskiej 14 B od poniedziałku
do piątku w godzinach 8.00-15.00.
Dla rowerzystów w ramach opłat
wpisowych przewidziano koszulkę
oraz ciepły posiłek.
Celem rajdu jest popularyzacja
turystyki rowerowej, jako formy
aktywnego wypoczynku, poznanie
tras rowerowych wokół naszego
miasta oraz zachęcenie do zdobywania Kolarskiej Odznaki Turystycznej.
Regulamin rajdu oraz karta zgłoszenia wraz z drukiem zgody rodzica dostępne są na stronie internetowej www.mosir.jastrzebie.pl.
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Czy kobiety pobiją rekord?
Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny Jastrzębski Bieg
Kobiet – Kobiety na 5 + będzie rekordowy. Na nieco ponad
miesiąc przed startem lista startowa biegu liczy przeszło 900
nazwisk i ciągle rośnie! Moda na bieganie trwa więc nieprzerwanie, a panie z pewnością chcą zaprezentować się w naszym
mieście z jak najlepszej strony

fot. Rafał Stelmaczonek

22 maja już po raz trzeci ulicami naszego miasta pobiegną więc tłumy kobiet, ale w ramach tej popularnej imprezy będzie miał miejsce jednocześnie I marsz Nordic
Walking dla amatorek popularnych “kijków”.
Przypominamy, że tym razem panie walczyć będą
na ponad 5-kilometrowej trasie biegu w sześciu kategoriach wiekowych, ale rywalizacja toczyć się będzie również m.in. o tytuł najlepszej i najliczniejszej
drużyny czy najlepszej jastrzębianki . Obok popularnej w roku ubiegłym kategorii “matka i córka” pojawi

się nowa, w której zaprosić będzie można do udziału
w biegu siostrę i rywalizować w kategorii “sisters”.
Rywalizacja rozpocznie się na alei Piłsudskiego przy
Urzędzie Miasta, natomiast metę usytuowano na stadionie miejskim.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wciąż prowadzi
zapisy do biegu. Na stronie internetowej www.biegjastrzebie.pl można zgłosić się drogą elektroniczną,
a opłata startowa wynosi 45 zł. Ostateczna możliwość
dokonania zgłoszenia pozostanie jeszcze w biurze zawodów w dniach 21-22 maja, jednak wtedy organizatorzy będą mieli do dyspozycji ostatnie 30 numerów
startowych, warto więc wcześniej zadbać o to, by znaleźć się na liście startowej.
W ramach wpisowego każda zawodniczka otrzyma w tym roku specjalną, różową koszulkę, poczęstunek, napój witaminowy, pakiet niespodziankę
oraz specjalnie zaprojektowany pamiątkowy medal
z motywem kwiatowym.
Organizatorzy przypominają także ważną informację dla pań z roczników 1947-1966, bowiem
w dniu biegu na stadionie znajdował się będzie mammobus, w którym wykonać można będzie bezpłatne
badania mammograficzne.
-mg-

W płetwach
po medale

Jastrzębianie
na macie

Pływaczki z jastrzębskiego klubu pływackiego Nautilus
zdobywały medale podczas zawodów z cyklu Pucharu
Świata, które 19 marca odbyły się we włoskim Lignano
Sabbiadoro.
Zuzanna Rzepka wywalczyła tam kolejny złoty medal
w ramach trzeciej rundy tej imprezy. Młoda pływaczka reprezentująca Jastrzębie-Zdrój okazała się najlepsza w rywalizacji juniorek na dystansie 100 metrów
pod wodą wyprzedzając m.in. rówieśniczki z Niemiec,
Czech czy Francji. Do złota Rzepka dołożyła jeszcze
krążki w kolorze srebrnym (50 metrów pod wodą)
i brązowym (100 metrów po powierzchni) ustanawiając
przy tym dodatkowo nowe rekordy Polski wśród juniorów.
Do medalowego dorobku swoją „cegiełkę” dołożyła
także Klaudia Gorys, która wywalczyła brązowy medal
na dystansie 100 metrów bi-fins, natomiast na dystansie 50 metrów zajęła piąte miejsce, które dało jej przepustkę do kadry narodowej.
- mg -

Do Kątów Wrocławskich 2 kwietnia zjechali uczestnicy
Mistrzostw Polski juniorów i juniorek w judo. W zawodach wystartowało 181 juniorów i 67 juniorek, a wśród
nich byli także zawodnicy z Klubu Judo Koka Jastrzębie.
W kategorii 60 kg srebrny medal wywalczył Dominik
Grzywacz, natomiast Maciej Kowalski w kategorii 73 kg
zakończył rywalizację na miejscu piątym. Na Dolnym
Śląsku startowali także byli reprezentanci Koki, którzy
dziś walczą w barwach AZS-u Opole. Weronika Krawczyk oraz Patryk Nowak stawali na najniższym stopniu
podium. 20 marca w Suchym Lesie odbyły się zawody
w ramach Pucharu Polski, a jastrzębski klub reprezentowali Szymon Szefer (5. miejsce) oraz Marcin Matysik
i Paulina Żemła (7. miejsce). Tego samego dnia w Luboniu rywalizował też Rafał Mączyński kończąc start
na miejscu piątym. W Wielkopolsce zobaczyć można
było także jastrzębian reprezentujących obecnie barwy klubów z Gdańska i Wrocławia. Monika Karkoszka
(AZS AWFiS Gdańsk), Aleksandra Langiewicz i Artur
Drogowski (AZS AWF Wrocław) kończyli rywalizację na
piątym miejscu.
- mg -
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BOHATER Z KALENDARZA

Z psami za
pan brat

fot. Robert Cebula

Po raz pierwszy o Monice Wojciechowskiej i „fruwających psach” pisaliśmy prawie pięć lat temu, kiedy to
młoda trenerka wraz z suczką Vivą pokazała się szerszej
publiczności podczas Dni Miasta oczarowując ją wykonywanymi akrobacjami
Przez ten okres jastrzębianka
ciężko pracowała, szlifując umiejętności, które przekładają się na
pokaźne osiągnięcia. Żeby być
w temacie, trzeba co niego
wgłębić się w specyfikę sportów
kynologicznych, ale mistrzostwo kraju w dogfrisbee, czołowe lokaty mistrzostw Europy
UFO w Szwajcarii czy dziesiątki
wspaniale ocenianych występów podczas przeróżnych konkurencji mówią same za siebie.
Dziś jednak Moniki nie ujrzymy już w zawodach dogfrisbee,
czyli w konkurencji, w której zawodnicy wraz z czworonogami
wykonują np. zgrabne układy
z muzyką. Zarówno suczka Viva
jak i Blaze, z którą młoda trenerka osiągała równie duże sukcesy nie są już dziś w stanie brać

udziału w dyscyplinach z popularnym „talerzykiem”. W międzyczasie Monika wraz z Blaze
brała udział – z sukcesami rzecz
jasna – w dogtrekkingu zajmując
czołowe lokaty m.in. w zawodach rangi Pucharu Polski.
Aktualnie jastrzębianka rozpoczęła przygotowania z suczką
Moxie do startów w konkurencji
zwanej Agility. Najprościej ujmując to sport psów polegający
na prowadzeniu ich przez swojego przewodnika głosowymi
i ruchowymi komendami tak, by
pokonać bezbłędnie i jak najszybciej specjalny tor przeszkód.
Do Agility przygotowywana jest
również Zoomie, różniąca się
jednak znacznie od gromadki
psów rasy border collie, jest to
bowiem pudel średni, który już

teraz bierze udział w wystawach
zbierając fantastyczne oceny
i recenzje.
Warto również zaznaczyć, że
w czerwcu ubiegłego roku trenerka gościła u siebie 8-tygodniowego szczeniaka rasy
border
collie,
który
zjawił się u niej na socjalizacji
i podstawach szkolenia w celu
profesjonalnego
ratownictwa
w Tatrzańskim Ochotniczym
Pogotowiu Ratunkowym.
Monika to już uznana firma i nie
dziwi fakt, że w tym roku rusza
z kolejnym projektem otwierając psią szkołę Fun&Focus.
Powiedzieć, że Monika Wojciechowska kocha psy to nic nie
powiedzieć , a kolejnych pomysłów i zaangażowania do pracy
z czworonogami jastrzębiance
z pewnością nie zabraknie. To
niezwykle pracowita i zdolna
dziewczyna bez cienia wątpliwości oddana swojej pasji.
Maciej Gucik

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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