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Jastrzębie-Zdrój - wyjątkowe miasto
Czy Jastrzębie-Zdrój to miasto wyjątkowe?
Czym się różni od innych? Czy jastrzębianie lubią swoje miasto, a jeśli tak, to za
co? Między innymi na te pytania staramy
się odpowiedzieć przy okazji 53. rocznicy
nadania miastu praw miejskich.

s. 4-5
Komunikacja miejska - potrzebna zmiana
Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta
władze miasta omawiały funkcjonowanie
komunikacji w Jastrzębiu-Zdroju. Temat ten
przerodził się w żywą dyskusję dotyczącą
darmowej komunikacji.

s. 9
Jastrzębie czeka na młodych pielgrzymów
Od 26 do 31 lipca w Polsce, a dokładniej
w Krakowie odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Wcześniej młodzi pielgrzymi przyjadą do naszego miasta, gdzie będą gościć
u jastrzębskich rodzin.

s. 11
Dni Miasta Jastrzębie-Zdrój 2016
Tegorocznie Dni Miasta trwać będą aż cały
tydzień, a rozpoczną się już 30 maja. Zapraszamy do zapoznania się z kulturalnym
rozkładem wydarzeń, jakie zaplanowano na
tegoroczne Dni Miasta.

s. 15-18
Jedyny taki mistrz
W kwietniu zmarł Henryk Średnicki.
Przypominamy życiorys „naszego” mistrza
świata w boksie, zasłużonego pięściarza dla
jastrzebskiego sportu.

s. 21
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44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 85 100
fax. 32 47 17 070
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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

24
maja,
czyli
wyjątkowo
w czwartą 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 203A
w godzinach od 9.00 do 14.00.

Zbiórka na „Czystego Aniołka”

Ośrodek Pomocy Społecznej
zachęca do wzięcia udziału
w III ogólnopolskiej akcji „Czysty
aniołek”. W ramach akcji zbierane są środki czystości dla
najuboższych dzieci, które zostaną rozdysponowane przez
pracowników socjalnych tutejszego ośrodka. Akcja potrwa do
10 czerwca. Zebrane środki czystości wraz z kartą informacyjną
prosimy dostarczać do Punktu
Informacji – parter budynku tut.
Ośrodka. Szczegóły dotyczące
akcji można znaleźć pod adresem www.piekne-anioly.org
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PREZYDENT MIASTA
Szanowni Państwo,
początek maja nieodłącznie kojarzy się wszystkim z majówką. Jednak pierwsze dni maja to nie tylko okazja do
odpoczynku, ale przede wszystkim do refleksji. Ilekroć
nadchodzi maj wielu z nas zastanawia się czym dziś, dla
współczesnego człowieka jest wolność? Okazuje się, że
jest czymś tak oczywistym, że przestaliśmy traktować ją
jak cenny dar. W codziennym, zapracowanym świecie,
potrzebna jest chwila, by przystanąć i zastanowić się
nad tym, co istotne. O to, czym dziś wszyscy beztrosko
możemy się cieszyć, ktoś kiedyś musiał zawalczyć. Dziś
często o tym zapominamy, nie potrafimy tego docenić.
W dzisiejszym świecie często słowo wolność rozumie
się jako dowolność. Mimo zmieniających się czasów, zabiegania, często przewartościowania trzeba jednak postrzegać ją jako wielką odpowiedzialność – za siebie, za
drugiego człowieka, za teraźniejszość, a co za tym idzie
– za przyszłość.
Maj to także matury. Każdy, kto zdawał egzamin dojrzałości (czy to w starej czy w nowej formule), zapamiętał to
wydarzenie na całe życie. Jednym matura kojarzyć się będzie z chaosem, który panował w ich głowach, inny tremę
trudną do opanowania, jeszcze inny - spokój. Jedno jest
pewne – dla wszystkich maturzystów matura to przepustka do przyszłości, która otworzy im drogę do przyszłej kariery zawodowej.
W tym roku maj to także święto miasta – Dni Jastrzębia,
które (również dzięki Państwa licznym głosom i propozycjom) przeszły metamorfozę. W tym roku będą wyjątkowo
kolorowe i energetyczne. Jestem przekonana, że zaproponowany przez nas program będzie gwarantem dobrej
zabawy i że każdy znajdzie w nim coś interesującego
dla siebie. Już dziś serdecznie zapraszam do udziału we
wszystkich wydarzeniach Dni Miasta i życzę wielu wspaniałych wrażeń. Niech ten czas upłynie pod znakiem radości, integracji mieszkańców miasta i przybyłych gości.

fot. Michał Kaczorek

Anna Hetman

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Polecam:
Dzień Godności Osoby
Niepełnosprawnej
15 maja
Park Zdrojowy

Bieg Kobiet
22 maja

Dni Jastrzębia-Zdroju
30 maja - 5 czerwca

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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temat miesiąca

Jastrzębie-Zdrój - wyjątkowe miasto
Czy mamy powody do tego, by być dumni z faktu, gdzie mieszkamy, żyjemy, uczymy się
i pracujemy? Jastrzębie-Zdrój to nasza mała ojczyzna, którą współtworzymy i za przyszłość której bierzemy odpowiedzialność. Czy możemy być dumnymi, najlepszymi ambasadorami miasta?
J - Ja
„Ja tu mieszkam, uczę się, chodzę
do pracy, spędzam czas wolny, robię zakupy i… śpię.” Jedno zdanie,
pod którym mógłby podpisać się
nie jeden jastrzębianin. Nie raz, nie
dwa, z pewnością popatrzyliśmy na
to jak rozwijają się miasta w regionie, krytykując swoje miasto. Czy
mamy powody do tego, by narzekać na Jastrzębie? Czy narzekając
na Jastrzębie nie narzekamy też na
siebie? Na to, w jaki sposób traktujemy miejscowość w jakiej mieszkamy?
A – atrakcyjność?
Jastrzębie-Zdrój
jest
miastem
atrakcyjnym. Urokliwy Park Zdrojowy jest jednym z największych
parków miejskich miast województwa śląskiego, zajmuje 18 ha. To tu

funkcjonuje inhalatorium, gdzie
bezpłatnie można korzystać z dobrodziejstw solanki z Zabłocia. Park
jest miejscem wyjątkowym również
dla uprawiających sport, dla tych
którzy chcą znaleźć miejsce do
wyciszenia i spaceru. Poddawany
jest rewitalizacji – ostatni remont
głównego traktu, wymaga ciągłej
dbałości o przyrodę – od żywotnika zachodniego sprowadzonego z Ameryki Północnej, cyprysika
groszkowego z Japonii, po miłorząb
dwuklapowy z Chin. Park Zdrojowy
jest atrakcją, jest wizytówką naszego miasta. To od niego zaczęła się
historia miasta – uzdrowiska.

wizytówka! Oba kluby sportowe
cieszą się ogromnym uznaniem,
naturalne jest, że mieszkańcy są
gorącymi zwolennikami i fanami
klubów. Nie zapomnijmy o piłkarzach z GKS. Sport – ten zawodowy - łączy mieszkańców. Jesteśmy
dumni z himalaistów, pływaków, judoków. Sport to nie tylko kluby, to
również – a może przede wszystkim mieszkańcy. W mieście mamy
wiele siłowni pod chmurką, dwa
kryte baseny i ogólnodostępne boiska, które są sukcesywnie remontowane.

S – sport!

Główne arterie miasta są w dobrym
stanie. Mało kto pamięta gruntowny remont al. Piłsudskiego czy
ul. Cieszyńskiej. Budowę rond
wpływających na poziom bezpieczeństwa użytkowników dróg, bu-

Mamy powody do dumy! Jastrzębski Węgiel – drużyna, której nie
trzeba nikomu przedstawiać. JKH
GKS Jastrzębie – to kolejna nasza

T – transport

fot. Robert Sitek

www.jastrzebie.pl
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temat miesiąca
dowę Drogi Głównej Południowej,
będącej obwodnicą miasta. Szybki
i łatwy dojazd do Autostrady Bursztynowej jest dla mieszkańców i inwestorów niezwykle ważny. Transport, który nie byłby skuteczny bez
dobrze skomunikowanego miasta
nie byłby powodem do dumy.
R – rewitalizacja
Spoglądając na stare fotografie,
jeszcze te z początku XXI wieku
można porównać, jak miasto się
zmienia. Zmieniająca się rzeczywistość zmusza do tego, by być
częścią zmian ewolucyjnych, a nie
rewolucyjnych. Rozwój to również
przygotowywanie planów, wytyczanie nowych kierunków. Rewitalizacja OWN-u, rewitalizacja Parku
Zdrojowego (budowa Domu Solidarności), rewitalizacja al. Piłsudskiego, rewitalizacja ul. 1-go Maja.
To kierunki rozwoju miasta.
Z - zmiana
Dynamika rynku pracy oraz próba
przyciągnięcia inwestorów na tereny inwestycyjne w mieście mają
zmienić obraz Jastrzębia-Zdroju,
jako miasta gdzie górnictwo i branża okołogórnicza jest dominująca.

Co się stanie z miastem, w którym
górnictwo przestanie dominować?
Jak miasto będzie na ten fakt przygotowane? Budowanie silnej alternatywy dla górnictwa jest ogromnym wyzwaniem, które teraz dla
wielu może być nieistotne, jednak
problem pojawić się może w przyszłości. Wtedy nie będzie czasu na
podejmowanie prób, ale na zagwarantowanie natychmiastowej alternatywy.
E – emocje
Miasto jest miejscem, gdzie żyjemy,
a tam gdzie żyjemy są emocje. Te
przyjemne i te nieprzyjemne. Krzywy chodnik, dziura w drodze – te
i wiele innych rzeczy, które zauważają mieszkańcy mogą zgłaszać za
pomocą internetowej platformy
konsultacyjnej. O funkcjonowaniu
miasta, bez polityki, można porozmawiać z prezydentem miasta
i jego zastępcami podczas comiesięcznych, otwartych dla wszystkich spotkań z mieszkańcami.
B – bliskość
Po ciężkim tygodniu spędzonym
w pracy czy w szkole, dzięki dobremu układowi komunikacyjnemu

możemy w ciągu 40 min. być albo
w górach albo na zakupach w stolicy województwa. Możemy również
z bliskimi wybrać się na przejażdżkę rowerową po wytyczonych szlakach rowerowych, w miesiącach
letnich wspólnie spędzić czas na
basenie w Zdroju lub aktywnie spędzić czas na jednym z wyremontowanych boisk. Możemy również
przez cały rok korzystać z lodowiska Jastor. Możemy być blisko siebie spędzając czas wolny również
w Jastrzębiu!
I – inspiracja
Miasto inspiruje do przemyśleń,
zgiełk dnia daje wytchnienie i chwilę refleksji. Do spacerów zachęca
nie tylko Park Zdrojowy. Inspiracji
i chwili wytchnienia dodać może
również Las Kyndra, Jar Południowy czy spacer po malowniczych
sołectwach. Wśród nas są ludzie,
którzy mieszkając tutaj, w Jastrzębiu-Zdroju znajdują inspirację do
działania: Ewelina Kuśka, Michał
Bałazy, Marian Hudek – to jedni
z wielu ambasadorów naszego miasta.
E – energia
Energia płynąca z każdego z nas
daje siłę. Energetyczni mieszkańcy
są najlepszymi ambasadorami miasta! Bądźmy dumni z naszego miasta.
- rg -

Dlaczego moje miasto jest
wyjątkowe?
- miasto z zadaszonym
lodowiskiem, które
funkcjonuje cały rok,
- miasto z bezpłatnym
inhalatorium solankowym,
- miasto z dobrym układem
komunikacyjnym,
- miasto z dużą ilością
terenów rekreacyjnych,
- miasto bardzo mocno
zazielenione,
- miasto z wyjątkowymi
mieszkańcami,
- miasto, którego mieszkańcy
przyczynili się do obalenia
komunizmu w Polsce!
www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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RADA MIASTA

Odszedł
Norbert Małolepszy
19 kwietnia zmarł Norbert Małolepszy. Z samorządem
związany był od 2010 roku, kiedy to został radnym. Od
2014 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady
Miasta. W bieżącej kadencji pracował w komisjach
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz komisji
ds. przygotowywania projektu zmian uchwały dot. tzw.
budżetu obywatelskiego. Od 2007 roku był przewodniczącym Zarządu Osiedla Morcinka. Miał 33 lata.
- rc -

fot. Maciej Gucik

Komisje i dyżury Rady Miasta
Dyżury radnych RM
12 maja – Piotr Szereda, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
2 czerwca – Anna Toborowicz,
przewodnicząca Komisji Edukacji
i Polityki Społecznej,
9 czerwca – Stefan Woźniak, przewodniczący Komisji Gospodarki
Komunalnej.

nie z wykonania budżetu miasta za
2015 rok – absolutorium.

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

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego – 10 maja godz. 12.00, sala 130A,
temat: Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta za 2015 rok – absolutorium. Wyjazd do Jastrzębskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Dyżury prezydium RM
12 maja – Damian Gałuszka, wiceprzewodniczący Rady Miasta,
2 czerwca – Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta.
9 czerwca – 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 – 9 maja, godz.
11.00, sala 130A, temat: Sprawozda-

Komisja Polityki Gospodarczej
i Bezrobocia – 10 maja, godz. 14.30,
sala 130A, temat: Sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta za
2015 rok – absolutorium. Posiedzenie wyjazdowe – JSW S.A.

Komisja Edukacji i Polityki Społecznej – 11 maja, godz. 14.00, sala
130A, temat: Sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2015 rok –
absolutorium. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych w ramach
Programu Erasmus+ (dzielenie się
dobrymi praktykami) – ZSH, ZSZ,
ZS 10, ZS 11, ZS 6, PP 17, CKP, SP 4.
Budownictwo komunalne i socjalne.

Komisja Kultury i Sportu – 12 maja,
godz. 15.00, sala 130A, temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta za 2015 roku – absolutorium.
Komisja ds. skarg, wniosków i petycji – 12 maja, godz. 14.30, sala
110A, temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok –
absolutorium.
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Przestrzennej – 16 maja, godz.
12.00, sala 130A, temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za
2015 rok – absolutorium.
Komisja Skarbu – 17 maja, godz.
14.30, sala 130A, temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za
2015 roku – absolutorium.
Sesja Rady Miasta – 19 maja godz.
13.00, sala 129A, temat: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
za 2015 rok – absolutorium.

www.jastrzebie.pl
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RADA MIASTA

Opowiedzieli
o wpływie
eksploatacji
górniczej
19 kwietnia w Ministerstwie Rozwoju
w Warszawie odbyła się międzynarodowa
konferencja pod hasłem: „Wykorzystanie
usług opartych na danych satelitarnych
w sektorze publicznym - satelity dla
społeczeństwa”
Konferencja zorganizowana została przez: Eurisy (organizacja non-profit zrzeszająca europejskie agencje
kosmiczne), Ministerstwo Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) i Polską Agencją Kosmiczną. Do udziału w spotkaniu zaproszono Miasto
Jastrzębie-Zdrój, jako jednostkę samorządową będącą przykładem dobrych praktyk w zakresie wykorzystania usług satelitarnych w administracji publicznej.
Nasze miasto było reprezentowane przez pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii – Jacka Kmitę
i Martę Nurzyńską, którzy, wspólnie z przedstawicielem
firmy SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o., przedstawili prezentację pt. „Satelitarny monitoring wpływu
eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu Miasta
Jastrzębia-Zdroju”. Tematyka prezentacji spotkała się
z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji.
- rc Szersza informacja o konferencji jest dostępna pod
adresem:
www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/satelity-dla-spoleczenstwa/

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Razem na wieki
Złote, szmaragdowe i diamentowe gody – takie jubileusze obchodzili 29 kwietnia
jastrzębscy seniorzy, którzy w związkach małżeńskich są ze sobą już od 50.,55. i 60 lat.
Jubilaci spotkali się tradycyjnie w Domu Zdrojowym

fot. Robert Cebula

Najwięcej, bo 35 par jest ze sobą od 50 lat, 10 od 55,
a cztery pary mogły poszczycić się 60 letnim stażem
małżeństwa. – Państwa jubileusze są symbolem dla
wszystkich, którzy są w związkach małżeńskich albo
dopiero takie planują, że zawsze trzeba mieć kogoś
obok siebie. Że życie przy drugiej osoby może być piękne i trwać długie lata. Z okazji tak pięknych rocznic,
składam państwu jak najlepsze życzenia, dużo zdrowia
i kolejnych wspaniałych lat życia we dwójkę – powiedziała prezydent miasta Anna Hetman. W trakcie uroczystości osobom obchodzącym Złote gody prezydent
miasta wręczyła medale, przyznane przez Prezydenta
RP. Odznaczenie odbyło się przy Marszu Mendelssohna. Na zakończenie uroczystości dla wszystkich zebranych w Domu Zdrojowym ze swoim programem artystycznym wystąpił zespół „Druga Młodość.
- rc -

Przybywa nowoczesnych boisk
Na os. Bogoczowiec powstało boisko sportowe. Jest to obiekt o wymiarach 44m x 22m
z nawierzchnią ze sztucznej trawy do gry w piłkę nożną wraz z mini siłownią i infrastrukturą towarzyszącą. Dodatkowo na wyremontowanym parkingu zmodernizowano
oświetlenie uliczne na oprawy halogenowe. Koszt zadania wyniósł około 900 tys. zł,
z czego ponad 200 tys. zł dofinansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki
Wyniki konsultacji społecznych pokazują, że remonty
boisk i placów zabaw są najbardziej wyczekiwanymi
przez mieszkańców.
- Do końca sierpnia zechcemy wyremontować kilka
boisk, a prace przy kolejnych rozpoczniemy i będziemy
kontynuować w przyszłym roku. W sumie nowe podłoże
i nową nawierzchnię poliuretanową zyska 11 boisk – wyjaśnia Anna Hetman, prezydent miasta.
Koszt tych prac szacuje się na około 2 mln zł.
W tym roku wyremontowane zostaną boiska przy Szkołach Podstawowych nr: 6, 9, 10, 12, 17 oraz przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. Na lata 2016 – 2017

przewidziano remonty boisk przy Gimnazjum nr 8,
a także Zespołach Szkół nr: 3, 11, 12 i Zespole Szkół
Handlowych.
Oprócz tego remonty będą wykonywane na placach
zabaw przy 18 przedszkolach. Na ten cel zabezpieczono 570 tys. zł.
- Ponadto chcemy zakupić przenośne boisko do mini
piłki nożnej z przeznaczeniem głównie dla przedszkola nr 3, bo ta placówka jest przedszkolem sportowym
i od wielu lat prowadzi turnieje oraz przygotowuje dzieci
z tej dyscypliny – dodaje prezydent Anna Hetman. Ponieważ będzie to boisko mobile i składane, pozwoli to
na wykorzystywanie go również przez inne jednostki
w przypadku organizowania wydarzeń sportowych czy
kulturalnych.
- kw Głosuj na jastrzębskie podwórko!
Jeśli chcesz, by Podwórko NIVEA powstało w naszym
mieście, a dokładnie przy ul. Fredry 20, zagłosuj na
stronie www.nivea.pl. Pomóżmy mieszkańcom Szerokiej w zdobyciu odpowiedniej liczby głosów, a co za
tym idzie w budowie podwórka.
Głosowanie już ruszyło i podzielone jest na dwie
tury. I tura potrwa od 5 maja do 1 czerwca, natomiast
II tura od 2 do 30 czerwca.

fot. Robert Cebula

www.jastrzebie.pl
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Komunikacja miejska - potrzebna zmiana

Organizacja komunikacji miejskiej jest zadaniem gminy. Jak ważna jest komunikacja dla każdego mieszkańca nie trzeba tego udowadniać. Łatwość poruszania
się po mieście, szybkiego, taniego przemieszczania się
z miejsca na miejsce ułatwia nam funkcjonowanie, dojazd do pracy, domu, sklepów Miasto nasze od 1991 roku
zleca organizację komunikacji miejskiej Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu (MZK). To związek
decyduje o cenie biletów, rozkładach jazdy, liniach obsługujących nasze miasto. Przyglądając się funkcjonowaniu komunikacji w ostatnich latach wyraźnie widać,
że ilość pasażerów z roku na rok spada, ceny biletów
rosną, a dotacje ze strony miasta do MZK z roku na rok
są coraz wyższe, mimo spadku cen paliwa.
Analizując wykresy narusza się pytanie, czy nie należałoby się pochylić nad przeorganizowaniem komunikacji? Z tabeli przedstawiającej relacje wzrostu dotacji
do cen paliwa, płac i wozokilometrów wynika, że do
roku 2007 istniała współzależność pomiędzy ceną paliw
a dotacją. W kolejnych latach relacje są znacznie inne.
Ilość wozokilometrów jest względnie stała, ceny paliw
rosną o ok. 100%, wysokość wynagrodzenia o ok. 100%
a dotacja z miasta do MZK o 360%.
Organizacja komunikacji to obowiązek gminy. Płacimy za niego wszyscy, z naszych podatków niezależnie
czy korzystamy z niej czy nie.
Nasuwają się zatem pytania: czy tak powinna wyglądać komunikacja w naszym mieście? Czy spełnia ona
nasze oczekiwania? Jeśli zmienić to jak?

Dopłaty Miasta do MZK w latach 2000 - 2015

Dochody z biletów na terenie działania MZK
w latach 2005 - 2015

Ciąg dalszy nastąpi
www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Trwają matury
679 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Jastrzębiu-Zdroju przystąpiło 4 maja do pierwszej
części egzaminów maturalnych.
Tego dnia, punktualnie o godz.
9.00 maturzyści rozpoczęli egzamin dojrzałości z języka polskiego, rozpoczynając tym samym
maturalnym maraton. Egzaminy
potrwają do 27 maja - wszystkim
maturzystom życzymy powodzenia!
Święto Konstytucji
3 maja przypadła 225. rocznica
uchwalenia Konstytucji. W naszym mieście uroczystości z tej
okazji rozpoczęły się złożeniem
kwiatów pod pomnikiem w Jastrzębiu Bziu. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz
miasta, parlamentarzyści, przedstawiciele związków kombatanckich, służb mundurowych, poczty
sztandarowe, a także uczniowie
z jastrzębskich szkół oraz NSZZ
Solidarność kopalni „Jas Mos”
i „Borynia-Zofiówka”. Uroczystą zmianę warty przeprowadzili
harcerze Komendy Hufca ZHP
w Jastrzębiu-Zdroju. Oprawę
muzyczną zapewniła orkiestra
dęta kopalni „Borynia”, natomiast
program artystyczny przedstawiła młodzież szkolna. Z kolei
o godzinie 11.00 w kościele „na
górce” odprawiona została Msza
św. w intencji Ojczyzny, po której
uczestnicy uroczystości złożyli
kwiaty pod pomnikiem Solidarności.

Wiosenne porządki
Zima już za nami i nadszedł czas wiosennych porządków.
Firmy przystąpiły do utrzymania letniego naszego miasta,
a to, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, jest droższe
niż tzw. akcja zima
Umownie sezon zimowy zaczyna czanie wpustów ulicznych. Jest to
się 1 grudnia a kończy 31 marca. też czas, kiedy odbywa się koszenie,
Miasto podzielone jest na 17 kwarta- grabienie trawy i liści, pielęgnacja
łów, które obsługuje dziewięć firm. żywopłotów, drzew i krzewów. PoNa te miesiące w budżecie zabez- nadto firmy zajmują się myciem,
pieczono kwotę ponad 3 552 000 drobnymi naprawami i malowaniem
zł (ponad 888 000 zł na 1 miesiąc). ławek, a także utrzymaniem koszy
W grudniu na utrzymanie zimowe ulicznych i słupów ogłoszeniowych.
wydano ponad 520 tys. zł, w stycz- Na jeden miesiąc utrzymania letniu 591 tys. zł, w lutym 405,5 tys. zł, niego w budżecie miasta zabeza w marcu prapieczono ponad
wie 458 tys. zł. 3,5 mln złotych będzie mia- 1 mln zł.
W sumie ak- sto kosztowało utrzymanie
W
naszym
cja zima kosz- latem prządku na ulicach
mieście nie bratowała
nasze
kuje też pięknie
i trawnikach
miasto
ponad
s ko m p o n owa 1 974 500 zł.
nych miejsc zieW sezonie 2013/2014 na utrzyma- lonych. Nasadzeń kwiatów dokonunie zimowe kwartałów wydatko- je się w marcu, na przełomie maja
wano ponad 2,4 mln zł, a w sezonie i czerwca oraz jesienią. Kolorowe
2014/2015 ponad 2,1 mln zł.
rośliny zdobią m.in. Park Zdrojowy,
Utrzymanie od 1 kwietnia do 30 ul. 1 Maja czy teren przed urzędem
listopada traktuje się jako okres let- miasta. W ramach obsady letniej
ni. Do obowiązków wykonawców - i jesiennej zakwitną: białe, fioletowe
w zależności od specyfiki kwarta- i żółte bratki ogrodowe, pelargonie
łów - należy wówczas dbanie o po- bluszczolistne, niecierpki noworządek i czystości ulic, chodników, gwinejskie i begonie. Jesień będzie
ścieżek rowerowych, deptaków, też czasem nasadzeń zastępczych
parkingów, schodów, przystanków drzew i krzewów na terenach gminkomunikacji publicznej i wpustów nych w ilości wynikającej z decyzji
kanalizacji deszczowej. Odbywa się pozyskanych na wycinkę.
to m.in. poprzez usuwanie zanieczyszczeń, zamiatanie, usuwanie
-kwpojawiających się roślin czy oczysz-

Weź udział w ankiecie
Na stronie www.konsultacje.jastrzebie można znaleźć ankieta
poświęcona aktywności sportowej mieszkańców Jastrzębia-Zdroju. Badanie ma na celu poznanie preferencji i oczekiwań
mieszkańców miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczących aktywności
sportowej. Państwa udział będzie
stanowił aktywny wkład i pozwoli
na dostosowanie oferty i działań
podejmowanych przez miasto do
potrzeb mieszkańców. Pozwoli to
także na jeszcze większe zaangażowanie władz miasta w ukierunkowany rozwój sportu w mieście
oraz opracowanie strategii Rozwoju Sportu.
fot. Robert Cebula

www.jastrzebie.pl
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Jastrzębie czeka na młodych
pielgrzymów
Zapewne każdy już wie, że organizowane
co dwa lata Światowe Dni Młodzieży odbędą się w lipcu w Krakowie. Spotkanie młodych wiernych z całego świata odbędzie
się w Polsce od 26 do 31 lipca. Z tej okazji
do Polski przyleci także Ojciec Święty
Franciszek. Szacuje się, że do naszego kraju pod koniec lipca przybędzie ponad
2 mln pielgrzymów. Jednak główne uroczystości w Krakowie poprzedzi także szereg wydarzeń w diecezjach od 20 do
25 lipca
Do tegorocznych XXXI Światowych
Dni Młodzieży od roku przygotowuje się także Jastrzębie-Zdrój. Do
archidiecezji katowickiej przybędą młodzi ludzie m.in. z Kolumbii,
Meksyku, Tanzanii, Niemiec, Francji i Włoch. Archidiecezja przyjmie ok. 20 tys. pielgrzymów. Część
z gości zawita właśnie do Jastrzębia. Rodziny z jastrzębskich parafii,
które zgłosiły taką chęć, przyjmą
pielgrzymów. Jednak by pokazać
polską gościnę i odpowiednio powitać młodzież, miasto Jastrzębie-Zdrój wraz z jastrzębskimi diecezjami przygotowało na ten lipcowy
czas wiele atrakcji. Dni w diecezjach będą okazją do odkrywania
bogactwa lokalnego Kościoła i kraju
do którego przybyli. Będzie to również czas spotkania z parafiami, rówieśnikami i rodzinami, które ich
ugoszczą.

Pierwszego dnia, czyli 20 lipca
młodzi ludzie z różnych stron świata zostaną zakwaterowani w jastrzębskich rodzinach. Wieczorem
w Parku Zdrojowym przewidziano
Jednak by pokazać polską gościnę i odpowiednio powitać młodzież, miasto Jastrzębie-Zdrój
wraz z jastrzębskimi diecezjami
przygotowało na ten lipcowy
czas wiele atrakcji
koncert. Kolejny dzień to czas na
mszę św. w parafiach, spotkania
oraz zwiedzanie miasta. Dużo dziać
się będzie w piątek 22 lipca. Wtedy
też w hali widowiskowo-sportowej odbędzie się spotkanie gości,
gospodarzy, a także mieszkańców
Jastrzębia-Zdroju. Po mszy świętej
przybyłe grupy zaprezentują się. Na

zakończenie wieczoru swój koncert
da zespół gospel God’s Property.
W niedzielę pielgrzymi przebywający w naszym mieście wezmą udział
w Marszu dla życia i rodziny. Ten
organizowany w Jastrzębiu-Zdroju od czterech lat marsz cieszy się
coraz to większą popularnością.
W tym roku przemarsz odbędzie się
od parafii Miłosierdzia Bożego pod
halę widowiskowo-sportową. Tutaj
będzie można zobaczyć widowisko muzyczne pt. „Św. Franciszek”.
W poniedziałek 25 lipca pielgrzymi udają do Krakowa na spotkanie
z papieżem Franciszkiem. Wydarzenia poprzedzające Światowe Dni
Młodzieży w Krakowie, a odbywające się w naszym mieście otwarte są dla wszystkich mieszkańców.
Już teraz zapraszamy do czynnego
udziału.
- rc -

Przygotowania do ŚDM trwają
9 kwietnia na terenie naszego miasta odbył się bieg przełajowy „Światowe Dni Młodzieży – podchodzimy!”. którego organizatorem było
osiedle Barbara we współpracy
z Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Współorganizatorami była Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego,
wolontariusze oraz sztab ŚDM Jastrzębie.
Był to już drugi taki bieg organizowany w naszym mieście, które-

go celem było rozpowszechnienie
wiedzy na temat Światowych Dni
Młodzieży. Uczestnikami biegu byli
uczniowie klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, młodzież stu-diująca i pracująca oraz osoby
pełnoletnie, które miały stworzyć
grupy liczące sześć osób. Zadaniem
grup, było przebycie wyznaczonej
trasy w jak najkrótszym czasie.
16 kwietnia ciekawe wydarzenie
miało miejsce na lodowisku Jastor.

Odbyła się tam impreza pt. Światowe Dni Młodzieży Podjeżdżamy.
Z kolei jak zapowiedział Międzygminny Związek Komunikacyjny
osoby, które odwiedzą nasz region
z okazji Światowych Dni Młodzieży, będą mogły jeździć autobusami
MZK za darmo. Chodzi zarówno
o gości z zagranicy, jak i ich gospodarzy.
- rc -

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Dzień Godności, czyli integracja osób
niepełnosprawnych
5 maja obchodzony jest Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Święto zostało ustanowione w 1998 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym i posiada swoje źródło w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Celem obchodów Dnia Godności jest podkreślenie
faktu, że niepełnosprawność intelektualna nie może być przyczyną dyskryminacji
i wykluczenia żadnego człowieka

fot. ZSS nr 10

Przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój został powołany Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych. Stanowisko to objęła Halina
Humeniuk. Do zakresu działania
i kompetencji Pełnomocnika należy prowadzenie działań w obszarze polityki społecznej, związanej
z problematyką osób niepełnosprawnych oraz dotyczących zapewnienia im możliwie pełnego
funkcjonowania w społeczności lokalnej na terenie miasta. Działania
te w szczególności obejmują analizę
potrzeb osób niepełnosprawnych
w zakresie możliwości dostępu do
obiektów użyteczności publicznej, a także uczestnictwa w życiu
społecznym i zawodowym zgodnie

z oczekiwaniami, kwalifikacjami,
wykształceniem i możliwościami.
Pełnomocnik urzęduje w pokoju
115B, nr tel.32 47 85 371.
W naszym mieście działa też Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób
Niepełnosprawnych. W zakresie
jej kompetencji leży inspirowanie
przedsięwzięć zmierzających do
integracji zawodowej i społecznej
oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych. Oprócz tego Rada
opiniuje projekty uchwał i programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Obecnie Rada przygotowała ankietę, wyniki której
pozwolą na diagnozę i zminimalizowanie barier w wyrównywa-

niu szans na rzecz osób niepełnosprawnych. Elektronicznie można
ją wypełnić wchodząc na stronę
www.konsultacje.jastrzebie.pl, natomiast wersja papierowa dostępna
jest w Urzędzie Miasta.
Rehabilitacja zawodowa
i społeczna
Rehabilitacja zawodowa ma na celu
ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu
zawodowego poprzez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa
i szkoleń oraz pośrednictwa pracy.
Wsparcia w tym zakresie udziela Państwowy Fundusz Rehabiwww.jastrzebie.pl
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litacji Osób Niepełnosprawnych.
I tak osoby niepełnosprawne mogą
otrzymać środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu
własnego do spółdzielni socjalnej.
Z puli tej finansowane są również
koszty szkolenia i przekwalifikowania zawodowego, jak i wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Zadania te realizowane są
przez Powiatowy Urząd Pracy przy
ul. Pszczyńska 134; tel. 32 47 14 405.
Z PFRON-u dofinansowywane są
także zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
a ponadto uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Fundusz

przyznaje również dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych
w
komunikowaniu
się oraz technicznych. Zadania
z tego zakresu realizowane są przez
Ośrodek Pomocy Społecznej przy
ul. Opolskiej 9; tel. 32 43 49 649.
Mieszkania chronione
Wychodząc naprzeciw potrzebom
osób niepełnosprawnych, w naszym
mieście powstały mieszkania chronione i chronione treningowe. Są
one w pełni wyposażone w sprzęt
gospodarstwa domowego, łóżka
i akcesoria codziennego użytku.
- kw -

Tadeusz Sławik

Przybywa konkretnych rozwiązań
W każdej społeczności problemy osób
niepełnosprawnych powinny być dostrzegane i nie inaczej jest w Jastrzębiu-Zdroju. To jest moja piąta kadencja
w Radzie Miasta i widzę, że przybywa
pomysłów, a potem konkretnych rozwiązań. Często z inicjatywą wychodzą
rodzice osób niepełnosprawnych i oni
mobilizują do działania innych - czasami firmy, czasami osoby prywatne.
I tu jest ogromna rola dla administracji samorządowej, która, uważam, że
jest otwarta na sprawy osób niepełnosprawnych. Inicjatywy społeczne są
wspierane i mamy pewne rozwiązania
strukturalne.

Ryszard Piechoczek
fot. Robert Cebula

Dzień Godności Osoby
z Niepełnosprawnością Intelektualną
15 maja / Park Zdrojowy
W programie przewidziano:
- godz. 12.30 Msza Św. w intencji niepełnosprawnych w kościele
NMP Matki Kościoła,
- godz. 15.00 happening uliczny, zbiórka na parkingu przy rondzie Zdrojowym, przejście do Parku Zdrojowego,
- godz. 15.30 – rozpoczęcie festynu.
Ponadto:
- popisy artystyczne zespołów artystycznych związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych,
- stoiska wystawiennicze placówek oświatowych i rehabilitacyjnych,
- zespół akrobatyczny WOW z SP nr 1,
- zespół „GEM”,
- liczne konkursy i atrakcje z nagrodami dla dzieci.

Potrzebna jest większa pomoc
Państwa
Polityka mieszkaniowa miasta polega m.in. na zapewnieniu mieszkań
socjalnych i komunalnych, adaptacji
pustostanów na mieszkania, wspieranie remontów i termomodernizacji oraz na zaspokojeniu potrzeb tzw.
grup specjalnych. Obecnie są to osoby
bezdomne i wykluczone społecznie,
niepełnosprawni, osoby długotrwale
bezrobotne, rodziny wielodzietne, rodzice wychowujący samotnie dzieci,
młode małżeństwa. Realizacja powyższych celów pozwala zapewnić warunki
do swobodnego pozyskania mieszkań
o standardzie zapewniającym właściwy
poziom warunków życiowych odpowiadającym możliwością finansowym
mieszkańców. Miasto realizuje te cele
wg możliwości budżetowych oczekując od lat na większą pomoc Państwa.
Moim zdaniem potrzebna jest strategia
mieszkalnictwa miasta, ale pod warunkiem, że będzie to dokument sumiennie
realizowany.

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Piknik jakich mało
Na scenie Beatlesi, słynna „Syrenka” zaparkowana nieopodal kiosku „Ruchu”, a w rytm
dźwięków wygrywanych przez orkiestrę dętą maszeruje pierwszomajowy pochód z
obywatelkami i obywatelami Jastrzębia-Zdroju – miasta młodości, pracy i pokoju. Tak z humorem - obchodzono Święto Pracy w naszym mieście

fot. Maciej Gucik

fot. Maciej Gucik

To oczywiście wspomnienie dawnych czasów, które
w formie tematycznej imprezy jastrzębianie zastali na
placu przy kinie Centrum. II Piknik w PRL-u przyciągnął prawdziwe tłumy mieszkańców. Imprezę otworzyła orkiestra dęta „Zofiówka” wraz z aktorami Teatru
Monitoring, którzy zainscenizowali pierwszomajowy
pochód ze sztandarami i hasłami propagandowymi.
Dodatkowo każdy z przybyłych mógł wybrać się w
przejażdżkę zabytkowym „ogórkiem”, a także innymi
zabytkowymi samochodami, które zaparkowały przy
scenie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się Syrena,

Fiat 125p oraz czerwony Żuk pod szyldem „Czarnego
Jastrzębia”. Na scenie pojawili się także wspomniani
polscy beatelsi, czyli zespół The Postman z Polkowic,
który wykonał największe przeboje słynnych muzyków z Liverpoolu. Gwiazdą wieczoru był zespół Banda
i Wanda. Charyzmatyczna wokalistka Wanda Kwietniewska wykonała wraz z muzykami swoje największe
przeboje m.in. „Nie będę Julią”, „Siedem życzeń” czy
„Hi-Fi”.

fot. Maciej Gucik
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Dni Jastrzębia – Metamorfoza
Dobrze znane wszystkim mieszkańcom Dni Jastrzębia
w tym roku zmieniły się nie do poznania. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom wielu środowisk, tegoroczne
obchody miejskiego święta będą doskonałą okazją do
wzmocnienia więzi wśród mieszkańców. W tym roku
to właśnie mieszkańcy, którzy do tej pory byli głównie uczestnikami, będą w dużej mierze współtworzyć
to święto. W organizację zaangażowanych jest bowiem
wiele instytucji, organizacji i środowisk działających

PONIEDZIAŁEK
30 MAJA
„Jastrzębie-Zdrój
na
fotografii: wczoraj i dziś” cykl zajęć plastycznych dla dzieci ze świetlic
MOK. Podczas zajęć przedstawione zostaną najpiękniejsze miejsca
w
mieście
na
archiwalnych
i współczesnych fotografiach przy
wykorzystaniu publikacji z cyklu
„Perły jastrzębskiej architektury”.
- Projektowanie i wykonanie dowolną techniką plastyczną pocztówki „Pozdrowienia z Jastrzębia Zdroju”, a dla najmłodszych kolorowanie obrazków z publikacji „Moje
kolorowe miasto Jastrzębie-Zdrój”.
Świetlice MOK: „Astra”, „Iskierka”,
„Promyk”, „Kanon”, „Nastolatek”,
„Stryszek”, „Skarbnik” – godz. 16.00
– 18.00

w mieście – od młodzieży po seniorów. Przygotowany wspólnie, bogaty program, rozłożony na 7 dni, jest
gwarancją dobrej zabawy, w myśl zasady „dla każdego
coś dobrego”. Nowinki dotyczą jednak nie tylko kalendarium, ale również sfery wizualnej. W tym roku Dni
Jastrzębia zyskały nową twarz – twarz mieszkańców
miasta, widocznych na wszystkich materiałach identyfikujących wydarzenie.

Seanse filmowe oraz emisja dokumentu o historii Ruptawy i Cisówki
Park Zdrojowy, Sołectwo Szeroka,
Sołectwo Ruptawa, kino samochodowe – parking przed Miejskim
Ośrodkiem Kultury – godz. 20.3022.00
Quiz Jastrzębski omnibus
Biblioteka główna i filie – godz.
10.00 -18.00
Prezentacja materiałów dotyczących filmu
Biblioteka główna i filie – 10.00 –
18.00
Muzyczne Jastrzębie – wystawa
fotograficzna, konkurs muzyczny,
prezentacja materiałów przybliżających twórczość i działalność jastrzębskiego środowiska muzycznego
Mediateka, ul. Opolska 723 – godz.
8.00-19.00

Biblusie z Jastrzębia-Zdroju – wystawa fotografii
Filia nr 3, ul. Krakowska 38 – godz.
10.00 – 18.00
Ja i moje miasto warsztaty edukacyjne dotyczące Jastrzębia-Zdroju
Filia nr 4, ul. Turystyczna 12 – godz.
9.30 – 10.30
Filmowe Inspiracje – warsztaty
plastyczne
Filia nr 1, ul. Opolska 723 – godz.
11.00 – 13.00
Spacer z Pinokiem po Jastrzębiu-Zdroju – warsztaty tworzenia komiksu
Biblioteka główka, ul. Wielkopolska
1a – godz. 10.00 – 12.00
Park Zdrojowy w pasteli - plener
malarski
Filia nr 2 /Masnówkam ul. Witczaka 3a – 10.00 -11.00
Moje miasto na pocztówce - warsz-

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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taty literacko-plastyczne
Filia nr 5, ul. Jasna 1a – godz. 10.00
– 11.00
Bajkowe namioty – plenerowe
warsztaty dla dzieci i rodziców
Filia nr 10, ul. Reja 10 – 11.00 – 14.00
Najsłynniejsi polscy twórcy filmowi – wykład multimedialny dla młodzieży z cyklu Spotkania z kulturą
z okazji 20. rocznicy śmierci
Krzysztofa Kieślowskiego
Biblioteka główna, ul. Wielkopolska
1a – godz. 11.30 – 13.00
Jastrzębskie Puzzle – układanie
puzzli
Filia 16, ul. Marusarzówny 29 – 15.00
– 16.00
Z książką w tle mojego miasta rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego i wernisaż prac pokonkursowych
Filia nr 6, ul. prof. R. Ranoszka 103 –
godz. 16.00
Siła obrazu – warsztaty multimedialne obróbki zdjęć Jastrzębia-Zdroju w ramach cyklu Surfujący
Senior
Biblioteka główna, ul. Wielkopolska
1a – godz. 18.00 – 19.00
Moja ulubiona postać filmowa –
warsztaty plastyczne
Filia nr 7 – godz. 16.00 – 19.00
„Jastrzębie-Zdrój w kadrze”
Sołectwo Szeroka – godz. 20.00 –
22.00

WTOREK
31 MAJA
„Jak być fit-zdrowo i szczęśliwie
żyć” – cykl zajęć dla dzieci ze świetlic MOK:
- quizy, krzyżówki, rebusy związane tematycznie ze zdrowym stylem
życia
- przedstawienie najnowszej piramidy żywienia
- wspólny mini-trening aerobiku
- wykonywanie w grupach przez
dzieci plakatów podsumowujących
wiedzę zdobytą podczas zajęć
Świetlice MOK: „Astra”, „Iskierka”, „Promyk”, „Kanon”, „Nastolatek”, „Stryszek”, „Skarbnik” – godz.
16.00-18.00.
16

FIT DAY: blok warsztatów i zajęć
- 16.00-16.50 Pilates
- 17.00-17.55 Trening interwałowy
- 18.00-18.50 Trening obwodowy
- 19.00-19.55 Trening funkcjonalny
- 20.00-20.25 Stretching
- 20.30-21.20 Zumba

Biblioteka główna – godz. 16.3018.00

Ponadto podczas imprezy będą odbywały się warsztaty tematyczne
dotyczące zdrowego żywienia wraz
z pokazami kulinarnymi itp. Na stadionie zostaną wyodrębnione strefy: dla dzieci, zajęcia, warsztaty,
współzawodnictwa, stosika promocyjne i komercyjne.

Jak dbać o organizm? – wykład
Zbigniewa Orzechowskiego
Filia nr 1, ul. Opolska 723 – godz.
16.00-17.00

Stadion Miejski, ul. Harcerska 14B –
godz. 16.00 – 21.30
Quiz Jastrzębski omnibus
Biblioteka główna i filie – godz.
10.00 – 18.00
Prezentacja materiałów dotyczących zdrowego stylu życia
Biblioteka główna i filie – godz.
10.00 – 18.00
Muzyczne Jastrzębie – wystawa
fotograficzna, konkurs muzyczny,
prezentacja materiałów przybliżających twórczość i działalność jastrzębskiego środowiska muzycznego
Mediateka, ul. Opolska 723 – godz.
8.00-19.00
Trenuj umysł przez czytanie – spotkanie autorskie z Zofią Stanecką
Biblioteka główna i filie – godz.
8.45-10.00
Bajkowy aerobik – gra literacka dla
przedszkolaków
Biblioteka główna – godz. 10.0012.00
Psiak najlepszy prezent na Dzień
Dziecka – wizyta w jastrzębskim
schronisku i warsztaty plastyczne
Filia nr 10, ul. Reja 10 – godz. 11.0014.00
Genius – warsztaty artystyczne.
Zaprojektuj własną rzeźbę parkową.
Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a
– godz. 15.00-16.00
Jastrzębskie baśniowe vademecum
– tworzenie Jastrzębskiej księgi baśni – rodzinne warsztaty literacko-plastyczne

Joga w bibliotece – warsztaty dla
dorosłych
Filia nr 1, ul. Opolska 723 – godz.
15.00-16.00

Plenerowa Biblioteka – wypożyczanie książek w przestrzeni miejskiej, promocja akcji Daj książce
drugie życie
Stadion miejski – godz. 16.00-19.00
Makieta Jastrzębia – warsztaty
plastyczno-artystyczne
Filia 16, ul. Marusarzówny 29 –
godz. 16.00-17.00
Jestem fit! – warsztaty wyszukiwania informacji o zdrowym stylu
życia w ramach cyklu Surfujący Senior
Biblioteka główna – godz. 18.0019.00

ŚRODA
1 CZERWCA
Dzień dziecka
Dyskoteka dla dzieci, pokaz slackline w wykonaniu mistrzów świata, zabawy rekreacyjno – sportowe, malowanie twarzy oraz clown
cyrkowy, szczudlarz, wesoły mim,
przedstawienia, bajka musicalowa
Park Zdrojowy – godz. 15.00-20.00
- godz. 16.00 Rozpoczęcie imprezy
od czytania „Lokomotywy”,
- godz. 16.15-16.45 Pinokio – przedstawienie teatralne,
- 16.45-17.30 Fabryka zabawek –
bajka musicalowa w wykonaniu
Prym Art
- 17.30-19.00 Animacje szczudlarzy, malowanie twarzy, warsztaty
plastyczne, rozgrywki gier planszowych z Grajcarnią, Bajkowa układanka – puzzle maxi, Mega Jenga –
budowy z klocków, bańki mudlane,
animacje i zabawy.

www.jastrzebie.pl
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SOBOTA
Nightskating – eksplozja kolorów
- godz. 18.00 - rozpoczęcie, pro4 CZERWCA
wadzi DJ

CZWARTEK
2 CZERWCA
„Niebo z Jastrzębia, Jastrzębie
z nieba”
- pokazy astronomiczne: bezpośrednia obserwacja nieba - teleskop astronomiczny – w ciągu dnia
obserwujemy słońce i wszystko co
należy do układu słonecznego,
- konkurs rysunkowy „Słoneczna
podróż”
Stadion miejski – godz. 16.00-18.00
Lot balonem na uwięzi: cena 5 zł,
czas trwania lotu około 5 minut
Stadion miejski – godz. 17.00-20.00
Pokazy astronomiczne: po zapadnięciu zmroku obserwujemy powierzchnię księżyca, każdy uczestnik ma niecodzienną sposobność
samemu wyszukać interesujący go
obiekt
Stadion miejski – godz. 19.00-21.00
Dodatkowe atrakcje dla dzieci: malowanie twarzy, skręcanie zwierzątek z baloników, zabawy z chustą
animacyjną, rysowanie kolorowymi
kredami na arkuszach szarego papieru widoku miasta z perspektywy
unoszącego się nad ziemią balonu,
zabawa zręcznościowa: „łowienie
rybek w stawie”, zabawa zręcznościowa: Jenga XXL, malowanie na
folii
Stadion miejski – godz. 16.00-19.00
Wyjazd drabiną Państwowej Straży Pożarnej oraz pokaz grupy wysokościowej na stadionie miejskim
Maksymalnie 30 osób czyli 15 wyjazdów do góry. W koszu mogą
znajdować się jednorazowo dwie
osoby.

PIĄTEK
3 CZERWCA
Turniej wodnej siatkówki później
bitwa wodna przed halą widowiskowo-sportową
Hala widowiskowo-sportowa
godz. 16.00

-

W trakcie:
- nauka jazdy na rolkach – czynna
będzie wypożyczalnia
rozdysponowanie
proszków
wśród uczestników – będzie możliwy zakup dodatkowych
- godz. 19.30 – eksplozja kolorów
- godz. 20.00 – start
- godz. 20.30 – postój w Jarze Południowym, ul. Wielkopolska
- godz. 20.40 – kontynuowanie
przejazdu
- godz. 21.15 – META
- do 22.00 zabawa z DJ

Noc bibliotek
Wystawa Biblii
Biblioteka główna – godz. 11.0022.00

Hala widowiskowo-sportowa
godz. 18.00-22.00

–

Biblioteka główna – godz. 16.0019.00

„Sportowy styl życia to dla nas cel
do zdobycia” – turniej sportowy
(zapisy w świetlicach)

Winyl Giełda pod Chmurką
Biblioteka główna – godz. 17.0020.00

Konkurencje sportowe: rzuty do
celu, przeciąganie liny, bieg z przeszkodami, wyścigi w workach, wyścigi w gumo filcach, wyścigi na
gazetach, rzut beretem lub trampkiem, podawanie piłki góra-dół

Spotkanie autorskie z Anną Mieszkowską
Biblioteka główna – godz. 19.15

Turniej rozgrywany w dwóch grupach:
- świetlice: „Styszek”, „Skarbnik”,
„Kanon”, boisko Ruptawa – godz.
16.00-18.00
- świetlice: „Promyk”, „Astra”,
„Iskierka” boisko Hadex Szeroka –
godz. 16.00-18.00
„Sportowy styl życia to dla nas cel
do zdobycia” – turniej sportowy
(zapisy w świetlicach)
Konkurencje sportowe: rzuty do
celu, przeciąganie liny, bieg z przeszkodami, wyścigi w workach, wyścigi w gumo filcach, wyścigi na
gazetach, rzut beretem lub trampkiem, podawanie piłki góra-dół
Turniej rozgrywany w dwóch grupach:
- świetlice: „Styszek”, „Skarbnik”,
„Kanon”, boisko Ruptawa – godz.
16.00-18.00
- świetlice: „Promyk”, „Astra”,
„Iskierka” boisko Hadex Szeroka –
godz. 16.00-18.00

Plenerowa biblioteka – wypożyczanie książek w przestrzeni miejskiej, promocja akcji Daj książce
drugie życie
Jar południowy – godz. 14.00-18.00
Warsztaty plastyczne dla dzieci:
Iris folding, Quilling, stwórz swojego nocnego motyla, kolorowa jaszczurka

Koncert duetu Šarka Secová & Igor
Šelešovský
Biblioteka główna - godz. 17.0020.00
Spotkanie autorskie z Jarosławem
Kretem
Biblioteka główna – godz. 20.10
Koncert Tomasza Andrzejewskiego z zespołem, Marcin Zmorzyński- wokal
Biblioteka główna – 21.00-22.00
Rozgrywki
gier
planszowych
z Grajcarnią:
- QUILLING, IRIS FOLDING –
warsztaty dla dorosłych;
- Kalambury literackie – w przerwach między spotkaniami i koncertami
Biblioteka główna – godz. 19.0022.30
Festiwal Organizacji Pozarządowych zorganizowany w ramach
projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”– prezentacja podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie subregionu zachodniego, promocja produktów

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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i usług, stoiska wystawiennicze,
pokazy i prezentacje podmiotów
ekonomii społecznej oraz dobrych
praktyk.
Blok działań rekreacyjno-sportowo-edukacyjno-kulturalnych
w tym: stoiska wystawiennicze
prezentujące bogatą ofertę usług
i produktów oferowanych przez
podmioty ekonomii społecznej
z subregionu zachodniego województwa śląskiego w programie.
Przygotowany program kulturalno-rekreacyjno-sportowy ma na celu
integrację mieszkańców ze środowiskiem aktywnym w zakresie m.in.
kultury i sportu w tym: „Przyjdź na
drugie śniadanie na trawie”- aerobik, sportowy taniec, ćwiczenia ruchowe w przestrzeni miejskiej, rozmowy o zdrowym odżywianiu, gra
planszowa: Ryneczek kulturalny
„Odkryj w sobie talent”:
- koncert orkiestry dętej wraz
z warsztatami dla najmłodszych „Zabawy z nutką”; występ Chóru
Miejskiego
- krótkie wykłady z muzyki, warsztaty (zabawa w przesłuchania - czy
masz dobry słuch?)
Mieszkańcy uczestniczą w tworzeniu tekstu i muzyki do piosenki zaczynającej się od słów „Moje
Miasto, moja młodość, moja przyszłość...”
„Magia Teatru” miniwarsztaty
dykcji, aranżacja tekstu, zabawa
głosem, charakteryzacja:
- teatrzyk - krótka scenka rodzajowa – Wesoły autobus
- spektakl teatralny – Emigranci,
- krótkie scenki z udziałem mieszkańców,
„Przetańczyć cały dzień…”:
- „Taniec w duecie z akrobatyką”,
- pokaz tańca flamenco,
- aerobik czyli ćwiczenia ruchowe
w przestrzeni miejskiej,
- pokazy tańca jastrzębskich formacji tanecznych
„Małe co nieco o fotografowaniu”:
- studio fotografii – wystawa prac,
pokaz sprzętu, przebrani mieszkańcy do fotografowania – konkurs,
- rozmowy z profesjonalistami
o sztuce fotografowania
„Przygoda z Dłutem - stwórz własne dzieło”:
- rozmowy z rzeźbiarzami o sztuce
tworzenia w drewnie, graficie,
- wystawa prac,
- rzeźbienie w mydle,
- wystawa prac najwyżej ocenio18

nych przez artystów wykonanych
przez mieszkańców podczas festiwalu
„Wycinanki i inne dzieła”:
- wystawa prac warsztaty w wycinaniu wzorów w papierze,
- wystawa prac wykonanych przez
uczestników festynu
-wystawa serwetek, prezentacja
Koła Gospodyń Wiejskich
„Przenikanie barw”:
- plener malarski –„ I Ty możesz
zostać artystą,
- wystawa prac w wykonaniu artystów z Jastrzębia,
- warsztaty malarskie,
- happening artystyczny, karykatury, malowanie buzi, tworzenie murali
„Książkownia” – szafa z przeczytanymi książkami zaprasza wszystkich do przygody z książką...raz
jeszcze...można będzie się wymienić książką lub wziąć z szafy książkę
Wręczenie nagród jastrzębskim
sportowcom za osiągnięcia sportowe 2015
Zajęcia sportowe: ieg dla przedszkolaków, sportowe turnieje, gry
w badmingtona i siatkówkę, pisklaki dla jastrzębian – minimecz, quiz
dla dorosłych, alkogoogle, odblaski,
prezentacja sprzętu (służby mundurowe), na terenie Jaru SMokuś
będzie bawić się z dziećmi, pokaz
rzemiosła pszczelarskiego, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, pokaz piesków „zwykłych
i niezwykłych” oraz dobre praktyki
adopcyjne zwierząt, dogoterapia,
pokaz psów: tropiącego, strażaka,
pokaz strażackiej sikawki zabytkowej, pokaz mody, sztuka parzenia kawy, przejażdżka bryczką po
mieście, malowanie twarzy, chusta
Klanza i inne atrakcje dla dzieci, gry
planszowe, karcianki i bitewniaki dla dzieci i dorosłych, edukacja
ekologiczna, konkursy ekologiczne, konkursy, pokaz wysokościowy,
kurtyna wodna, bitwa na balony.
Wystąpią zespoły grające i śpiewające mieszankę styli od rapu przez
reggae po bardziej taneczne, melodyjne i nowoczesne formy hip-hopu i nie tylko...
Stoiska z dobrą, zdrową żywnością
oraz kosmetykami – wykład na temat diety wegetariańskiej/wegańskiej

Dodatkowo na stoiskach, w namiotach indywidualne prezentacje
organizacji pozarządowych zajęcia
integracyjne
Jar południowy, ul. Wielkopolska –
godz. 14.00-19.00

NIEDZIELA
5 CZERWCA
- godz. 16.30:
koncert zespołu Myslovitz,

fot. Rafał Milach

- godz. 17.45:
koncert zespołu Redlin,

źródo: www.redlin.pl

- godz. 19.15:
koncert zespołu LAO CHE,

fot. Michał Dominowski

- godz. 21.00:
koncert zespołu Lemon

źródo: www.mok.jastrzebie.pl

- godz. 22.30: pokaz sztucznych
ogni.
W przerwach między koncertami
prezentować się będą jastrzębskie
zespoły i indywidualności taneczne. Wstęp na niedzielną imprezę
wynosi 2 zł.

www.jastrzebie.pl
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Industrialna noc
sztuki

Nie trzymaj
książki
w domu

fot. arch. MBP

14 maja w całym kraju odbędzie się Noc Muzeów.
W Jastrzębiu dzień wcześniej także będziemy mieli swoje
wydarzenie wpisujące się w klimat wieczornego zwiedzania muzeów.
Już 13 maja galeria Epicentrum zaprasza na „Industrialną
noc sztuki”.
- godz. 18.00: wernisaż wystawy
mitologie Industrialnej Przestrzeni,
wystawa ze zbiorów Centrum Scenografii Polskiej oddziału Muzeum
Śląskiego.
- godz. 19.30: warsztaty transferu
nitro na tkaninie, motywem przewodnim rysunków będzie nasze
miasto oraz fragmenty zdjęć ze
zbiorów Centrum Scenografii Polskiej oddziału Muzeum Śląskiego. W
ramach warsztatów poruszona zostanie tematyka związana z rozwo-

jem technologicznym, przemysłem
i krajobrazem miejskim. Na warsztatach każdy uczestnik wybierze
dowolne zdjęcie wykonane przez
prowadzących, które później może
samodzielnie umieścić na koszulce,
poszewce czy tkaninie.
- godz. 22.00: wernisaż wystawy „Industrialne inspiracje” grafiki
studentów Uniwersytetu Śląskiego, połączony z wystawą WOKÓŁ
GRAFIKI
- rc -

Każdy z nas ma w domu książki,
których już nie potrzebuje. Miejska
Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju zachęca do tego, by dać im
drugie życie. W niedzielne popołudnie, 15 maja w godz. 14.00-18.00
w Parku Zdrojowym, będzie można
porozmawiać o literaturze, zostawić książkę lub wymienić ją na inną.
Każdy uczestnik giełdy może zabrać
tyle książek ile przyniesie. Wydawnictwa wydane przed 2000 rokiem,
będzie można wymienić tylko na
inne wydane do 2000 roku; nowe –
wydane po 2000 roku – można wymienić zarówno na nowe, jak i stare
książki.
Z kolei 4 czerwca w Jarze Południowym odbędzie się akcja
„Książkownia”, czyli na wszystkich
przybyłych do jaru czekać będzie
szafa z przeczytanymi książkami.
„Książkownia” to doskonała okazja
by wziąć lub wymienić się książkami spośród wielu pozycji znajdujących się w „Książkowni”. Jednak
aby wypełnić szafę książkami, wystarczy przynieść do 3 czerwca do
Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta (pok. 204A, 205A
i 206A) książki przeczytane i lubiane.
- rc Zapraszamy do uczestnictwa w obu
akcjach.

W trakcie akcji będziemy słuchać muzyki zespołu Piotr
Schmidt Industrial. Na warsztaty będą obowiązywały zapisy,
osoby nieletnie muszą przyjść
z osobą dorosłą.

Giełda książek w Parku Zdrojowym
15 maja, godz. 14.00-18.00
Park Zdrojowy, ul. Witczaka

Wstęp jest bezpłatny.
fot. www.mok.jastrzebie.pl

„Książkownia”
4 czerwca, godz. 14.00-18.00
Jar południowy, ul. Wielkopolska

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Głosujmy na jastrzębską Grację!
Już niebawem, bo od 1 czerwca będzie można oddać głos
na jastrzębską surmię wielkokwiatową Grację, która została zakwalifikowana do finałowej
szesnastki
drzew
z całego kraju w konkursie „Drzewo Roku”. Jest on organizowany przez Klub Gaja i ma na celu
promowanie postawy szacunku
dla przyrody oraz wyszukanie
przykładów ciekawych i trwałych związków pomiędzy kulturą
i historią lokalnej społeczności
a drzewem, które jest przez nią
szczególnie doceniane.
Konkursowa Gracja rośnie w pięknym parku Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju i jest wielką dumą
troszczących się o nią wychowawców i uczniów Zespołu Szkół
mieszczącego się w budynku szpi-

fot. Robert Cebula

tala. W konkursie zwycięży drzewo,
które otrzyma najwięcej głosów w
czerwcowym głosowaniu, Będzie
ono możliwe na stronie: www.drzeworoku.pl
To niezwykła radość i wyróżnienie nie tylko dla jastrzębskiego

Zespołu Szkół, ale i całego miasta. Wypromujmy Jastrzębie-Zdrój
i jego piękno!
Zagłosujmy
na
jastrzębską
surmię!
- rc -

„Chemiczne potyczki” rozstrzygnięte

fot. arch. M. Sieradzan

W kwietniu w Zespole Szkół nr
3 odbył się jubileuszowy XV Miejski
Konkurs Chemiczny. W konkursie
wzięli udział uczniowie z jastrzębskich szkół ponadgimnazjalnych,

w szczególności maturzyści z ZS
nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 5 i ZS
nr 6. Konkurs organizowany co roku
w Zespole Szkół nr 3 cieszy się
ogromnym powodzeniem. Ma na

celu rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań chemią oraz wyłonienie talentów wśród młodzieży w tej
dziedzinie. Konkurs chemiczny od
wielu lat przyczynia się do promocji
naszej szkoły w mieście. Laureatką
tegorocznej XV edycji „Chemicznych potyczek” została Kaja Marszałek – uczennica Zespołu Szkół
nr 5, drugi miejsce zajęła Katarzyna
Ptaszyńska z Zespołu Szkół Nr 6,
a trzecie otrzymała Karolina Winiarek, która reprezentowała ZS
nr 5. Koordynatorem konkursu była
Marzena Sieradzan. Gratulujemy
wszystkim zwycięzcom, a organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych i zainteresowanych chemią
uczniów do udziału w kolejnych
edycjach „Chemicznych potyczek”.
- oprac. rc www.jastrzebie.pl
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Jedyny taki mistrz

HISTORIA

Na świat przyszedł 17 stycznia 1955 roku i choć urodził się w Siemianowicach Śląskich
to w Jastrzębiu-Zdroju jest wspominany jako „swój”

fot. i arch. Zenon Keller

Henryk Średnicki swoją przygodę ze sportem rozpoczął od podnoszenia ciężarów, cechował się atletyczną
budową ciała. Dopiero nieco później jego ojciec zapisał go do szkółki bokserskiej Górnika Siemianowice.
W czasie swojej kariery walczył także w innych śląskich klubach z Katowic i Tychów, a w latach 1977-1982
był zawodnikiem GKS-u Jastrzębie. Jako senior pierwszy tytuł mistrza kraju zdobył w wieku 19 lat w 1974
roku walcząc w wadze papierowej. Rok później, a także
w 1976 roku zdobywał kolejne tytuły mistrza Polski, ale
to w 1977 roku po zdobyciu przez niego tytułu mistrza
Europy nadszedł jego czas.
W finałowej walce pokonał Bułgara Georgi Georgiewa, a rok później przyszedł ten najważniejszy triumf
w jego karierze. Średnicki został jedynym w historii
naszego kraju mistrzem świata w boksie olimpijskim.
W drodze do finału pokonywał kolejno Czechosłowaka
Vaclava Hornaka, Węgra Sandora Orbana i Aleksandra Michajłowa z ZSRR, który był jednym z faworytów
tamtej imprezy. W finale jego rywalem był Kubańczyk
Hector Ramirez.
Jak podawały media za zwycięstwo Henryk Średnicki
otrzymał wówczas 1,6 tysiąca dinarów, a w kraju kilka

tysięcy złotych. W Polsce był wręcz noszony na rękach
i wychwalany przez kibiców. Prawdziwy szał zapanował zwłaszcza w Jastrzębiu-Zdroju, bo wtedy świeżo
upieczony mistrz globu był zawodnikiem GKS-u. Do
dziś mówi się o historii dotyczącej powrotu Średnickiego z mistrzostw, kiedy to na lotnisku na warszawskim Okęciu czekało na niego kilku taksówkarzy z Jastrzębia.
- Jednemu dałem medal, drugiemu koszulkę itd. Każdy
z nich musiał przecież poczuć, że wiezie cząstkę mistrza
– wspominał na łamach prasy sam Średnicki, który
wówczas w jastrzębskim klubie mógł liczyć na sporą
hojność działaczy, którzy w owym czasie sprezentowali mu talon na dużego fiata.
Walcząc jeszcze w barwach GKS-u Jastrzębie zdobywał kolejne mistrzostwo Europy oraz tytuły mistrza
kraju. Zwyciężał także trzykrotnie w prestiżowym Turnieju im. Feliksa Stamma. Zaliczył dwa starty w igrzyskach olimpijskich – w 1976 roku w Montrealu oraz
w 1980 roku w Moskwie, jednak nie udało mu się zdobyć olimpijskiego krążka.
- Gdyby zdobył medal olimpijski, zostałby najlepszym
w historii polskim bokserem, bo umiejętności miał niesamowite – opowiada Paweł Skrzecz, utytułowany polski pięściarz, a temu i podobnym zdaniom wtóruje do
dziś wielu sympatyków i znawców boksu.
Sam Średnicki mówił, że w Moskwie był najbliżej zdobycia medalu, ale przegrał z zawodnikiem gospodarzy,
Mironiszczenką. Żałował, że trenerzy nie zgodzili się
na to, by walczył w kategorii koguciej, tylko w muszej.
- Jestem przekonany, że wtedy zdobyłbym medal — mówił. Po latach ówcześni trenerzy reprezentacji przyznali pięściarzowi rację.
Po zakończeniu kariery zawodniczej zajął się trenowaniem młodych talentów, prowadząc m.in. szkółkę boksu w Myszkowie. Pisząc list do Prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego wywalczył renty dla medalistów mistrzostw świata - wcześniej tzw. emerytury olimpijskie otrzymywali wyłącznie zdobywcy medali
olimpijskich. Został odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi oraz uzyskał tytuł „Zasłużony Mistrz Sportu”.
Niski wzrostem, ale wielki duchem i ambicją. Henryk Średnicki był postacią nietuzinkową i choć prowadził barwne życie to w ringu był prawdziwym wzorem
sportowca, zawsze ułożony, wysłuchujący komend sędziego na baczność. Tak wspominają go ludzie ze świata boksu i sportowi kibice.
Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 10 kwietnia
w Piotrkowie Trybunalskim.
Maciej Gucik

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Działania Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej Subregionu Zachodniego
Usługi świadczone w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej są bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora
ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020)
Usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej:
- animowanie, inkubowanie oraz
- wspieranie tworzenia i rozwoju
przedsiębiorstw społecznych,
- szkolenia, doradztwo i usługi na rzecz
podmiotów ekonomii społecznej oraz
przedsiębiorstw społecznych,
- finansowe wsparcie dla tworzących
się miejsc pracy w przedsiębiorstwach
społecznych oraz
- promocja ekonomii społecznej.
Adresaci działań: osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmioty ekonomii społecznej
(stowarzyszenia, fundacje, WTZ, ZAZ
itp.) i ich pracownicy, pracownicy jednostek sektora finansów publicznych,
partnerzy społeczni i gospodarczy,
w tym przedsiębiorcy z terenu Subregionu Zachodniego.
Działania będą prowadzone na terenie
Subregionu Zachodniego woj. Śląskiego czyli w Rybniku, Żorach, Jastrzębiu-Zdroju, powiecie rybnickim, powiecie
wodzisławskim, powiecie raciborskim.
Wsparcia w ramach OWES udziela
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS wraz z Miastem Żory, Miastem Jastrzębie-Zdrój i Powiatem Wodzisławskim.
Termin realizacji projektu potrwa od
sierpnia 2015 roku do 31 lipca 2018 roku.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego oferuje
m.in.:
- usługi informacyjne w zakresie ekonomii społecznej: udzielanie informacji dotyczących: tworzenia podmiotów
ekonomii społecznej, prowadzenia
statutowej działalności odpłatnej oraz
działalności gospodarczej, możliwych
do pozyskania środków na działalność,
zmieniających się przepisów prawa itp.
- usługi animacyjne: diagnoza potencjału i potrzeb środowiska lokalnego,
animacja partnerstw lokalnych, wsparcie w tworzeniu lokalnych strategii
rozwoju ekonomii społecznej, pomoc
we włączaniu ekonomii społecznej
w lokalne dokumenty strategiczne,
wsparcie w powstawaniu organizacji
obywatelskich i rozwoju partycypacji
społecznej.
- usługi inkubacji oraz wsparcie merytoryczne w zakresie tworzenia i rozwoju: podmiotów ekonomii społecznej,
przedsiębiorstw społecznych, w tym
spółdzielni socjalnych, podmiotów reintegracyjnych (WTZ, ZAZ, KIS, CIS).
wsparcie
szkoleniowo-doradcze
i usługi na rzecz podmiotów ekonomii
społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych: doradztwo w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,

doradztwo specjalistyczne (np. prawne,
marketingowe, księgowe, finansowe,
osobowe), doradztwo biznesowe, szkolenia, w tym zawodowe dla pracowników podmiotów ekonomii społecznej,
wsparcie w ekonomizacji organizacji
pozarządowych - m.in. poprzez pakiety
rozwojowe (do 3 000 zł) dla ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej.
- wsparcie finansowe na tworzenie
miejsc pracy w przedsiębiorstwach
społecznych: dotacje na tworzenie
miejsc pracy dla osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
w przedsiębiorstwach społecznych
(maksymalnie 20 000 zł na miejsce pracy i 120 000 zł na podmiot + wsparcie
na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności dla każdej osoby
w nowo powstałym przedsiębiorstwie
społecznym przez pierwszy rok działalności), doradztwo biznesowe w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, usługi towarzyszące
wsparciu finansowemu, polegające na
podnoszeniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do prowadzenia
i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego.
- promocja ekonomii społecznej: promocja sektora ekonomii społecznej,
promocja przykładów dobrze prosperujących podmiotów ekonomii społecznej i partnerstw działających z ich
udziałem wraz z partnerami gospodarczymi czy społecznymi, promocja usług
i produktów podmiotów ekonomii społecznej, organizacja targów ekonomii
społecznej.

Europejskie Dni Pracodawcy
Targi Pracy 2016 w ramach Europejskich Dni Pracodawcy –
pod takim tytułem szukający pracy oraz pracodawcy spotkali
się 14 kwietnia na targach organizowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy oraz Punkt Pośrednictwa Pracy OHP.
Do udziału w targach zostało zaproszonych około 250 pracodawców z terenu naszego miasta i okolic. Potwierdzenie
udziału w targach zgłosiło 67 wystawców, a udział wzięło 62
(26 firm, 21 instytucji i 15 agencji zatrudnienia), którzy przedstawili ok. 2000 ofert pracy w kraju i za granicą oraz oferty
szkoleniowe. Branże, w których przedstawiano oferty pracy
to m.in.: usługi, gastronomia, produkcja, górnictwo, handel
oraz edukacja. Agencje zatrudnienia proponowały oferty
pracy za granicą w szczególności w Niemczech, Holandii

oraz Wielkiej Brytanii w usługach oraz branży przemysłowej.
Targi Pracy odwiedziło ponad 1 000 osób.
Ponadto zainteresowane osoby mogły skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez prawnika
z NSZZ SOLIDARNOŚĆ oraz z usług doradczych punktów
konsultacyjny z Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju
oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku.
Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju składa serdeczne podziękowania wszystkim wystawcom i uczestnikom
oraz osobom biorącym udział w organizacji Targów Pracy.
- inf. nad. PUP www.jastrzebie.pl
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Reprezentanci z Białorusi, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polski wzięli udział
w IV Międzynarodowym Konkursie Fletowym, jaki 8 i 9 kwietnia odbył się w naszym
mieście. Organizatorem i jednocześnie gospodarzem konkursu była Państwowa Szkoła
Muzyczna I i II stopnia
Warto zaznaczyć, że jest to jedyny
konkurs w Polsce, w którym mogą
wziąć udział fleciści w wieku od
8 do 20 lat. Konkurs organizowany
jest co dwa lata. We współzawodnictwie wzięło udział 65 uczniów,
a w kategorii zespołowej sześć
triów i trzy duety fletowe. Młodzi
fleciści oceniani byli przez wybitnych flecistów i pedagogów z Polski
oraz z zagranicy.
Laureaci IV Międzynarodowego
Konkursu Fletowego
Kategoria I grupa I: I miejsce Aleksandra Urbańska, II miejsce Agata Powrósło, II miejsce Agnieszka
Czarkowska, III miejsce Julian Weilandt, III miejsce Oliwia Babińska,
III miejsce Julia Lis, wyróżnienia:
Anna Mosoń oraz Zuzanna Strzyżewska.
Kategoria I grupa II: I miejsce Matylda Kołek, II miejsce Aleksandra
Dunajska, II miejsce Rafał Jaworski,
II miejsce Agnieszka Zwolińska, III
miejsce Maciej Kasperek, wyróżnienia: Patrycja Nowak, Zofia Płaziuk, Amelia Gwardecka, Dominika
Sąsiadek, Alan Dżbik, Julia Maria
Hawryluk, Ewa Kasprzak i Kinga
Stochła.
Kategoria I grupa III: I miejsce
Marta Chlebicka, III miejsce Justy-

fot. Katarzyna Abrahamczyk

na Szynkarczyk, III miejsce Anna
Frysz, wyróżnienie: Zofia Piasecka,
Oliwia Wantulok, Hanna Woźniak,
Weronika Balcerzyk i Kaja Morawiec.
Kategoria I grupa IV: I miejsce Marion Hugon, II miejsce Monika Kolska, II miejsce Pires Pinto Ines, wyróżnienie: Robert Kaźmierczak, Michalina Marcikowska, Emilia Karbowiak, Kamila Borzemska, Maria
Lewicka. Nagroda Grand Prix trafiła
do Matyldy Kołek.
Kategoria II grupa I: I miejsce trio
Ewa Kasprzak, Weronika Łuciów
i Lena Czekaj, II miejsce trio Wik-

toria Gurba, Julia Maria Hawryluk
i Kuba Jastrzębski, III miejsce: trio
Dorota Stachurska, Julia Szyszka,
Paweł Wawrzynek, III miejsce: duet
Julian Weilandt i Nikodem Turkiewicz.
Kategoria II grupa II: trio Robert
Kaźmierczak, Monika Kolska, Maria Terefenka, trio Michalina Barcikowska, Kaja Morawiec, Paulina
Łaciak, III miejsce trio Przemysław
Szczygielski, Karolina Karczewska,
Natalia Derejska, wyróżnienie: duet
cosmique idee Justyna Szynkarczyk, Maria Lewicka.
- ka -

Wykaz

Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55, działając na podstawie Art. 35 Ust. 1 Ustawy
o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali
użytkowych oraz gruntów, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, przeznaczonych pod wynajem
Adres: ul. 1 Maja 15, pow. użytkowa 31,20 m², nr działki: 1574/38, nr księgi wieczystej: GL1J/000029621/8,
przeznaczenie: grunt.
Adres: ul. 1 Maja 15, pow. użytkowa 60 m², nr działki: 1574/38, nr księgi wieczystej: GL1J/000029621/8,
przeznaczenie: grunt.
Adres: ul. Wyspiańskiego 2, pow. użytkowa 64,82 m², nr działki: 3588/54, nr księgi wieczystej: GL1J/00028535/1,
przeznaczenie: brak ograniczenia branży.
Adres: ul. Komuny Paryskiej 14, pow. użytkowa: 6 m², nr działki: 3172/86, nr księgi wieczystej: GL1J/00029608/1,
przeznaczenie: brak ograniczenia branży.
Adres: ul. Szarych Szeregów 5, pow. użytkowa: 39,60 m², nr działki: 1190/61, nr księgi wieczystej: GL1J/000018125/1,
przeznaczenie: brak ograniczenie branży.
Adres: ul. 1 Północna, pow. użytkowa: 155 m², nr działki: 458/14, nr księgi wieczystej: GL1J/00008905/0,
przeznaczenie: grunt
Adres: ul. Miodowa 3/1, pow. użytkowa: 12 m², nr działki: 68, nr księgi wieczystej: GL1J/00028200/4, przeznaczenie:
brak ograniczenie branży.
We wszystkich lokalach okres najmu wynosi do trzech lat, a termin opłat do 10-tego każdego miesiąca.
www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Po raz drugi wołali Bingo!
Czy sportowy refleks, niezwykła spostrzegawczość, ugruntowana wiedza, a także łut szczęścia tak potrzebny w życiu mogą być receptą na
niezwykle udaną zabawę? A co, jeżeli ta zabawa
połączona jest z odkrywaniem talentów matematycznych, które drzemią w młodych ludziach
i czekają tylko na możliwość odkrycia przed
światem? Receptę na taki stan rzeczy odnalazły nauczycielki matematyki pracujące w Gimnazjum nr 8 im. ks. Franciszka Blachnickiego
w Jastrzębiu- Zdroju - panie Agnieszka Kalka
i Marzena Przygodzka organizatorki II Miejskich Rozgrywek Matematycznych „Bingo!”
fot. arch. M. Filipowicz

Imprezę po raz kolejny objęła swoim patronatem Małgorzata Filipowicz – radna klubu „Samorządne Jastrzębie” miasta JastrzębieZdrój.
„Bingo!” to szansa dla szóstoklasistów - bo właśnie do tej grupy
wiekowej adresowany był konkurs.
Młodzi, uśmiechnięci uczniowie
najstarszych klas jastrzębskich
podstawówek tłumnie zasiedli w
konkursowych ławkach, by zmagać
się z zadaniami matematycznymi,
tym samym wykazując niezwykły
spryt, spostrzegawczość a także
umiejętność myślenia w kategoriach nie tylko matematycznych ale
też w sportowych. „Bingo!” wołali uczniowie, a to ich wołanie nio-

sło radość z przekraczania siebie,
z dostrzeżenia drzemiących w sobie możliwości, z radości, iż uczestniczy się w naprawdę dobrej zabawie.
Dlatego teraz możemy głośno zawołać :”Bingo!” –„Mamy Ich!”- zwycięzców drugiej edycji konkursu,
który już na stałe wpisze się w plan
działań Gimnazjum nr 8. Zwycięzcą
II Miejskich Rozgrywek Matematycznych „Bingo!” które odbyły się
25 kwietnie został Michał Adamczyk
ze Szkoły Podstawowej nr 1 przygotowany przez Bożenę Kuban, miejsce drugie przypadło Bartoszowi
Gwizdale ze Szkoły Podstawowej
nr 10 przygotowanemu przez Mariolę Skibę, a na trzecie wskoczył

Szymon Samborski ze Szkoły Podstawowej nr 19 przygotowany przez
Dorotę Bałtroczyk.
Zwycięzcy
otrzymali
bardzo
atrakcyjne nagrody a pozostali uczestnicy dyplomy, słodycze
i upominki ufundowane przez
sponsorów: radną Małgorzatę Filipowicz, Bank Spółdzielczy, Związek
Zawodowy Kadra z kopalni Jas-Mos
i Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Formuła konkursu przypadła do gustu wszystkim uczestnikom dlatego
też radna Małgorzata Filipowicz
ponownie zapewniła zgromadzonych, że będzie aktywnie wspierać
takie projekty.
- oprac. rc -

Sukces Sobieskiego w Genewie
Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego rozpoczął 2016 rok od kolejnego
światowego sukcesu, a dokładniej dwóch medali na 44. Międzynarodowym Konkursie
Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów „Geneva Inventions 2016” w Szwajcarii
Zaprezentowali dwa nowe wynalazki, które zostały
wysoko ocenione przez międzynarodowe grono jurorów, które przyznało: złoty medal dla „Iamlost – systemu, który pomaga zagubionym dotrzeć do celu” medal srebrny dla dla Systemu EduSpec wspierającego
naukę osób z różnymi dysfunkcjami. Ponadto pierwsza z prac otrzymała nagrodę specjalną „ Arca Award”
od Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców, natomiast druga praca otrzymała dodatkowo „Thailand
Award for International Invention” – nagrodę specjalną
Rady Naukowej Tajlandii. Promotorami systemu „Iamlost” są Krzysztof Smyczek i Marcin Lasak, a uczniami,
którzy zaangażowali się w jego realizację są: Sandra
Sitek i Adrian Kuca. Promotorami i tłumaczami Systemu „EduSpec” wspierającego naukę osób z różnymi
dysfunkcjami są: Lidia Gajdzik, Barbara Halska, Marcin
Lasak, Katarzyna Kwaśniewska-Sobala, Ewa Maduzia,

Jerzy Maduzia, Krzysztof Smyczek, Barbara Sowińska,
Bożena Surma, Damian Surma, Agnieszka Wereszczak,
Zbigniew Pałasz.
Aż 25 uczniów realizowało różnorodne projekty tworząca całą platformę i są to: Arkadiusz Chodór 3tb,
Olgierd Kowaliszyn 3tb, Marcin Wróblewski 3tb, Szymon Wojakowski 1in, Krzysztof Olszok 1in, Franciszek
Jaskulski 1in, Patryk Loter 4tf, Patrycja Zagajewska 4tf,
Łukasz Pawłowski 1b LO, Zofia Stawowy 1d LO, Daria
Kostka 1d LO, Sandra Makles 4tf, Grzegorz Mrózek 3tb,
Rafał Szchmidt 3tb, Kamil Bączkiewicz 4tb, Korneliusz
Buczkowski 4tb, Marek Sordyl 4tc, Zbigniew Jędrusiak
3tc, Piotr Wożgin 3tc, Martyna Nieszporek 4tf, Paulina
Gatner 4tf, Wiktoria Bandura 1b LO, Aleksandra Waltar
1b LO, Mateusz Pacan 1ib, Jarosław Herman 1me.
- rc www.jastrzebie.pl
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Zwyciężyć z rakiem
Rak piersi to nie wyrok. Choć chorobie nie zawsze udaje
się zapobiec, można z nią wygrać. Najlepszym przykładem
na to są kobiety, które przeżyły nowotwór, skupione
w Jastrzębskim Klubie Amazonek. 9 kwietnia w Domu
Zdrojowym świętowały jubileusz 20-lecia swojej działalności. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem
prezydenta miasta
Klub amazonek, zrzeszający panie
po zabiegu mastektomii, powstał
w 1995 roku z inicjatywy chirurga Janusza Jastrzębskiego i Wandy
Miłoś. Szybko okazało się, że taka
organizacja jest wręcz niezbędna.
To tutaj kobiety, które walczą z rakiem piersi, mogą liczyć na duchowe wsparcie, pomoc psychologa
i rehabilitanta.
- Jestem już 28 lat po zabiegu. Tuż po
operacji bardzo pragnęłam kontaktu
z paniami, które przeszły przez podobne doświadczenia. Na początku
lat 90-tych w Katowicach powstał
klub amazonek. Często tam jeździłam. Dowiedział się o tym doktor
Jastrzębski i zaproponował powołanie klubu w Jastrzębiu – wspomina
Wanda Miłoś, przewodnicząca klubu.
Okazało się, że kobiet tak jak pani
Wanda potrzebujących rozmowy
i duchowego wsparcia, jest znaczenie więcej. Natychmiast zgłosiło się
25 osób, z czasem dołączały kolejne. Wszystkie zgodnie twierdzą, że
trzeba przełamywać barierę milczenia wokół raka piersi i rozmawiać o chorobie, żeby dodawać so-

bie odwagi przed badaniem, przed
operacją i po wyleczeniu.
- Kiedy ja zachorowałam nic się
o tym nie mówiło, to był temat tabu.
A przecież to nie wstyd zachorować
– opowiada pani Wanda. Dobrze
pamięta moment, kiedy wyczuła
w piersi guzek. Miała wtedy 41 lat.
Gdy usłyszała, że będzie miała amputowaną pierś, przeraziła się. Lęk
przed utratą piersi to największy
dramat w tej chorobie. Niestety
większość chorych w Polsce trafia
do szpitala dopiero wtedy, gdy rak
jest w tak późnym stadium, że jedynym ratunkiem jest mastektomia.
- Mimo to wiedziałam, że muszę
walczyć, że nie mogę się poddać, bo
przecież mam dla kogo żyć i chcę
żyć. Przeszłam operację, chemioterapię, radioterapię – wyjaśnia pani
Wanda.
Zaznacza, że miała też chwile
zwątpienia. Tak po operacji oszczędzającej, jak i po mastektomii wycina się węzły chłonne. Ruchy ręki
stają się ograniczone. W tej chwili
zaraz po operacji kobiety poddawane są rehabilitacji, dzięki której
ręka odzyskuje wygląd i sprawność,

wówczas nie miały takiego komfortu. Choroba zmieniła panią Wandę
i zmieniła jej życie. To wtedy obiecała sobie, że jak pokona raka, będzie pomagała również innym kobietom uporać się z jego skutkami.
Teraz cały swój czas i energię poświęca amazonkom.
Najważniejszym
elementem
w ruchu amazonek jest praca
ochotniczek. To one najlepiej wiedzą, ile znaczy pomocna dłoń, gdy
kobieta walczy z rakiem piersi, jak
ważne jest, by obok był ktoś, kto
zrozumie strach, ból i przerażenie
towarzyszące chorobie. Szczególna wartość takich spotkań polega
na tym, że ochotniczka opiera się
na własnym doświadczeniu. W jastrzębskim klubie pracuje 11 ochotniczek.
- kw -

Spotkania klubu
Jastrzębski Klub Amazonek jest
wiodącym klubem Śląskiej Unii.
Jego siedziba mieści się w Centrum
Organizacji Pozarządowych przy ul.
Wrzosowej 12A. To tutaj Amazonki
spotykają się w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 16.00 do
18.00, natomiast w środowe popołudnia mają gimnastykę w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego.
Przez 15 lat rehabilitację prowadził
Zbigniew Miłoś, a obecnie Dorota
Engler-Dudek. Z kolei raz w miesiącu, w trzeci wtorek o godzinie
16.00, odbywają się ogólne spotkania w kinie Centrum. Oprócz tego
organizowane są rozmaite wycieczki i wyjazdy, np. do teatru czy
operetki.
- kw -

fot. Wanda Miłoś

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Seniorzy zapraszają!
Wycieczki z emerytami
Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza wszystkich, nie tylko członków stowarzyszenia, do udziału w
wycieczkach:
- 26 do 31 maja – z okazji Dnia Matki 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 do 12 czerwca – Licheń, w drodze zwiedzanie Leśniowa, Gidl,
Charłupi Małej, Złoczewa, cena bez
wyżywienia 150 zł z dwoma noclegami,
- 25 czerwca do 8 lipca – turnus
w Jarosławcu, 40 zabiegów, biesiada, ogniska, codzienne wieczorki,
pełne wyżywienie, cena to 2000
zł, drugi turnus odbędzie się od 20
sierpnia do 2 września, cena 1900
zł,
- 16 lipca i 17 września – Wrocław,
zwiedzanie Panoramy Racławickiej,
afrykarium, miasta melexem, fontanny. Cena wynosi 100 zł, w tym
jedno wejście,
- 20 do 24 lipca – wyjazd do Ciechocinka na Festiwal Romów ze
zwiedzaniem Torunia i Gniezna,
cena za 5 dni z pełnym wyżywieniem to 700 zł,
- 7 do 15 września – zwiedzanie
Mazur, Ruciane Nida, Mikołajki,
Studzieniczna, Pisz, Kędrzyn, świeża ryba, zbieranie grzybów, możliwość uwędzenia mięsa i ryb na
drogę do Jastrzębia. Cena ok. 790
zł,
- 22 do 26 września – Bieszczady,
Solina, 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.
- 20 do 28 grudnia – Zakopane,
9 dni, termy, wieczór góralski, występy góralskie, uroczysta wigilia,
noclegi w domu wczasowym, cena
900 zł.
Zapisy na wycieczki odbywają się w czwartki w budynku przy

ul. Wrzosowej 12, w godz. od 17.00
do 18.00, tel. 32 47 19 555. W innych
terminach zapisywać się można
u Lucyny Maryniak pod numerem tel. 32 47 12 071, kom. 535
997 170. Kontakt po godz. 18.00.
Zapraszamy także na stronę
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:
- 28 maja – zabawa z okazji Dnia
Matki w restauracji Hawana, godz.
17.00, cena 50 zł
- 1 do 14 czerwca – wczasy na Chorwacji, cena 1720 zł,
- 18 czerwca do 1 lipca – Pogorzelica, wczasy w cenie 1430 zł,
- 30 lipca do 11 sierpnia – Świnoujście, cena to 1430 zł,
- 2 do 11 września – wczasy w Bieszczadach nad jeziorem Solińskim
w cenie 1080 zł, wyżywienie 3 razy
dziennie,
wieczorek
taneczny,
ognisko.
- 22 -23 września – wycieczka do
Sandomierza,
- 1 października – zabawa z okazji
Dnia Seniora, restauracja Hawana
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. Telefon 32 47 12 234.

Polski Związek Emerytów
przypomina

fot. PZERiI

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: od 28 czerwca do 10 lipca – Ustronie Morskie, cena 1460 zł,
od 12 do 22 września – Brenna, cena
800 zł. W maju związek zaprasza na
wycieczkę do Lichenia w cenie 110
zł, 22 lipca do Kalwarii Zebrzydowskiej, Inwałdu i Wadowic w cenie 70
zł, 26 sierpnia na wycieczkę do kopalni w Bochni i Krakowa za 90 zł,
a 10 września do Tarnowskich Gór
do Sztolni Czarnego Pstrąga w cenie 70 zł.
Wszelkich informacji można uzyskać w siedzibie związku oraz pod
telefonem: 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:
- 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.

Wszechnica zaprasza
na wykłady
Wszechnica Edukacyjna Uniwersytetu Otwartego AGH działająca
w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza słuchaczy i zainteresowane osoby na
wykłady. Odbędą się one w sali 103
Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego AHG przy ul. 1 Maja 61
w następujących terminach:
- 12 maja, godz. 16.00 - Kult poległego żołnierza. Dzieje idei i destrukcji od czasów napoleońskich
do okresu międzywojennego, dr Jerzy Pałosz (AGH),
- 24 maja, godz. 16.00 - Czego jeszcze nie wiemy o Ziemi, dr hab. inż.
Zbigniew Szczerbowski (AGH),
- 31 maja, godz. 16.00 - Bezzałogowe statki latające (drony) - nadzieje
i zagrożenie. Pokaz i prezentacja,
dr Paweł Ćwiąkała (AGH).
www.jastrzebie.pl
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Pytanie
do prawnika
W tym numerze naszej rubryki „Pytanie do
prawnika” kontynuujemy temat testamentu,
a dokładniej zachowku. Od początku roku
w naszym mieście działają punkty bezpłatnych
porad prawnych. Z takiej pomocy mogą skorzystać
m.in. osoby, które nie ukończyły 65 lat, osoby
posiadające ważną kartę Dużej Rodziny,
kombatanci czy weterani
W jaki sposób można ubiegać się o zachowek?
Instytucja zachowku służy zabezpieczeniu interesów najbliższej rodziny w sytuacji, gdy spadkodawca rozdysponował
swój majątek w testamencie lub w inny sposób z ich pominięciem. Warto wspomnieć, że do masy spadkowej dolicza
się także darowizny dokonane na rzecz osób trzecich dokonane do 10 lat wstecz, a także jakiekolwiek darowizny dokonane na rzecz spadkobierców. Oczywiście, zwyczajowo
przyjęte prezenty nie będą częścią masy spadkowej.
Zachowek jest określoną korzyścią majątkową odpowiadającą części udziału, jaki otrzymałaby w spadku osoba uprawniona, gdyby nie został sporządzony testament (lub gdyby nie
została uczyniona darowizna). Uprawniony do zachowku nie
może domagać się od spadkobiercy określonego przedmiotu majątkowego należącego do spadku, tylko zapłaty sumy
pieniężnej. Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej
do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia skierowane
jest przeciwko spadkobiercy.
Wysokość kwoty zależna jest od szeregu okoliczności,
przede wszystkim najważniejszą z nich jest wielkość udziału
spadkowego, jaki uzyskałby uprawniony w przypadku dziedziczenia ustawowego. Uprawnionymi zaś są przede wszystkim dzieci i małżonek spadkodawcy. Zwyczajowo zachowek
wynosi ½ wartości udziału, chyba, że osoba uprawniona
w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy) jest trwale
niezdolna do pracy lub małoletnia – wówczas jest to wartości
udziału.

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.

Roszczenie o zachowek następuje w trybie sądowym; właściwym będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Od wartości zachowku zależy, do jakiego sądu należy
złożyć wniosek – jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 30 tysięcy złotych, właściwym będzie Sąd Rejonowy.
Inaczej będzie to Sąd Okręgowy. Sprawa o zachowek może
być założona nie później niż 5 lat od ogłoszenia testamentu.
Opłata sądowa wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu,
czyli dochodzonej tytułem zachowku kwoty pieniężnej. Celem obliczenia kwoty należnego zachowku zazwyczaj istnieje potrzeba wyceny składników majątku spadkowego przez
biegłego sądowego. Nie jest to jednak konieczne - jeśli druga strona nie będzie kwestionować podanej przez powoda
wartości poszczególnych przedmiotów spadkowych można
obejść się bez biegłego. Dodatkowo można wnieść o zwolnienie od kosztów sądowych, jeśli zapłata kwoty wykracza
poza możliwości finansowe uprawnionego.
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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Wyciąg z ogłoszenia
o czwartym przetargu
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do udziału
w organizowanym 5 lipca 2016 r. o godz. 12.00 w sali 130
A, I piętro w budynku Urzędu Miasta przy al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju czwartym ustnym przetargu
ograniczonym wyłącznie do podmiotów spełniających
kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. posiadające siedzibę na terenie województwa śląskiego lub
prowadzące inwestycje na terenie województwa śląskiego, na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, położonych przy
ul. Rozwojowej w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem
na cele inwestycyjne, działki w obrębie Jastrzębie Zdrój
k. m. 8: 726/36 o pow. 2,2053 ha, GL1J/00003467/2,
720/35 o pow. 0,1077 ha, GL1J/00023819/1, 724/35
o
pow.
0,0726
ha,
GL1J/00023819/1,
722/35
o pow. 0,1066 ha GL1J/00023820/1, 369/35 o pow.
0,2149 ha, GL1J/00019691/6, 368/35 o pow. 0,2149
ha, GL1J/00019692/3, 367/35 o pow. 0,2149 ha,
GL1J/00019694/7. Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne
od wpisów.
Cena wywoławcza wynosi 550 000,00 zł. Wadium wynosi 27 500,00 zł, termin wpłaty wadium i zgłoszenia
uczestnictwa do 28 czerwca 2016 roku.
Nieruchomość położona w sąsiedztwie terenów kopalnianych, w odległości ok. 7 km od wjazdu na autostradę A1 stanowi zwarty teren inwestycyjny. Zgodnie
z MPZP działki znajdują się w strefie 14 PU-tereny zabudowy produkcyjno usługowej, składów i magazynów.

Data przetargu: 5 lipca 2016 r.
Cena wywoławcza: 550 000 zł
Wadium: 27 500 zł do 28 czerwca

Dnia 26 lutego 2015 Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęła
Uchwałę nr V.21.2015 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru KSSE nowych terenów inwestycyjnych
w Jastrzębiu-Zdroju obejmujący wszystkie działki wymienione w wykazie. Informacje w sprawie włączenia do
KSSE można uzyskać w Biurze Jastrzębsko żorskiej podstrefy KSSE pod numerem telefonu 32 435 16 13.
Część terenu znajduje się w strefach technicznych linii
energetycznych.
Warunki jakie winien spełnić oferent przystępujący
do przetargu wymienione są w pełnej treści ogłoszenia
o przetargu, które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju, parter budynku A, ogłoszenie opublikowano
na stronie internetowej gminy www.jastrzebie.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.”
Informacje odnośnie pełnej treści ogłoszenia - Wydział
Mienia Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, pokój 417 B tel. 32
47 85 273.

Ogłoszenie o przetargu
Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu Zdroju,
ul. 1 Maja 55, ogłasza przetarg nieograniczony pisemnych
ofert na najem lokalu użytkowego, położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Mazowieckiej 10, przeznaczonego na
prowadzenie działalności gospodarczej bez ograniczenia
branży, w którym prowadzona była apteka.
I. Lokal użytkowy do wynajęcia:
Ul. Mazowiecka 10 - lokal użytkowy o łącznej powierzchni wynajmowanej 212,48 m².
Lokal przeznaczony jest do prowadzenia działalności
bez ograniczenia branży.
Okres najmu: od ….................. do....................... r.
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.
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 23.05.2016 roku o godzinie 12:00 w siedzibie MZN (za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu
środków na w/w rachunek bankowy) Wysokość wadium
wynosi 500 zł.
3. Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: “Oferta przetargowa na najem lokalu przy
ul. Mazowieckiej 10 w Jastrzębiu-Zdroju. Nie otwierać
przed dniem 23.05.2016 roku godz. 12:00.” w terminie do
dnia 23.05.2016 roku do godziny 11:00.
4. Szczegółowych informacji udziela Dział Administrowania Nieruchomościami MZN w dni robocze od godz.
7:00 do 15:00 – tel. 32/47 87 016.
5. Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
www.jastrzebie.pl
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Hokejowy wieczór
pełen atrakcji

Kobiety na 5+ we Wrocławiu

17 kwietnia na Jastorze odbył się mecz charytatywny,
w którym Latające Jastrzębie zmierzyły się z Jastrzębskimi Tajfunami. Dochód z imprezy trafi do Zakładu Leczniczo Opiekuńczego dla dzieci „Betlejem”
W regulaminowym czasie gry padło
aż czternaście bramek, a w rzutach
karnych lepsze okazały się Tajfuny.
Drużyny stworzone z wielu jastrzębian stworzyły na tafli fantastyczne
widowisko, w którym nie zabrakło
twardej hokejowej walki oraz dobrej zabawy. Na lodzie pojawili się
pracownicy Urzędu Miasta, MOSiR-u, dawni gracze Czarnych Jastrzębi, kibice oraz przede wszystkim aktualni zawodnicy JKH GKS.
Wynik meczu w świetnym stylu
otworzył kierownik Referatu Promocji i Rozwoju jastrzębskiego
Urzędu Miasta, Piotr Kędzierski.
Pięknej urody było również trafienie
Jakuba Jaworskiego, który w 17. minucie pokonał Kamila Berggruena.
W trzeciej tercji Latające Jastrzębie nie mając już nic do stracenia
rzuciły się do ataku, co się zresztą
opłaciło. Dzięki bramkom Łukasza
Nalewajki, Daniela Czubińskiego
i Radosława Borowskiego „Latawce”

doprowadziły do rzutów karnych.
Po pięciu seriach Jastrzębskie Tajfuny nie dały sobie odebrać zwycięstwa. Decydujące trafienie zapisała na swoje konto Paulina Kulas,
która jako ostatnia znalazła sposób
na bramkarza Latających Jastrzębi
i to ekipa Jastrzębskich Tajfunów
wyszła zwycięsko z tej wyjątkowej
batalii.
Ponadto przez cały czas trwania
imprezy do dyspozycji kibiców była
fotobudka natomiast o część artystyczną zadbały cheerleaderki JKH
GKS Jastrzębie.
W trakcie meczu sprzedawane
były cegiełki w kwocie 5 i 10 złotych. Kwota, jaką udało się zebrać
to ponad 1500 złotych, ale ostateczna suma jaka trafi do Zakładu
Opiekuńczo Leczniczego dla dzieci
„Betlejem” będzie znana w późniejszym czasie.
- oprac. mg -

23 kwietnia niemal 50 zawodniczek
reprezentowało nasze miasto podczas Biegu Kobiet we Wrocławiu
biegnąc pod szyldem „Kobiety na
5+”. Panie promowały tym samym
jastrzębski bieg, którego start już
22 maja. W stolicy Dolnego Śląska
5 kilometrów przebiegło ponad 1200
pań, a zwyciężyła Katarzyna Biernacka z Sycowa. Wśród „Kobiet na
5+” najlepszy wynik uzyskała Arleta Dejewska, która zajęła 15 miejsce
w klasyfikacji generalnej.
Młodzi hokeiści z sukcesami
Młodzi jastrzębianie wywalczyli brązowe medale podczas finałowego
turnieju Mistrzostw Polski juniorów
w Nowym Targu. W meczu o trzecie
miejsce juniorzy JKH GKS pokonali
w dogrywce ekipę TMH Polonii Bytom. Złoty medal dla UKS Zagłębie Sosnowiec, srebro natomiast wywalczyła drużyna UKH Unia Oświęcim. Sukces odnieśli także najmłodsi gracze
JKH wyjeżdżając z VI Ogólnopolskiego Turnieju Mini-Hokeja ze złotymi
i srebrnymi medalami. Tegoroczna edycja zawodów rozegrana została w dwóch kategoriach wiekowych: 2006/2007 oraz 2008 i młodsi.
W pierwszej z nich jastrzębianie rozegrali 14 spotkań zwyciężając aż
w 13 i tylko raz remisując. W kategorii
2008 i młodsi rywalizowało 14 drużyn. W finałowej rywalizacji tylko jedna porażka sprawiła, że jastrzębianie
wywalczyli srebrny medal, a zwycięzcą zostali gospodarze - MOSM Tychy.
Zadanie „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży JKH GKS Jastrzębie”
została dofinansowana przez Miasto
Jastrzębie-Zdrój.
Tłumy na rowerach

fot. Maciej Dębowski

Rekordowa ilość pasjonatów dwóch
kółek wzięła udział w X Rodzinnym Rajdzie Rowerowym „Pierwszy
Dzwonek”.Wiosenny korowód ponad
180 rowerzystów tuż po godzinie
9.00 wyruszył w kierunku wodzisławskiego Balatonu, gdzie umiejscowiono półmetek rajdu. Najmłodszym
uczestnikiem wyprawy był 7-letni
Krzysztof Zagórski, natomiast najwcześniej urodzonym cyklistą okazał
się Stanisław Sunita. Tytuł najliczniejszego rajdowego zespołu przypadł
rodzinie Kameckich i Tatarczyków,
a najliczniejszą placówką wyprawy
okazał się Zespół Ognisk Wychowawczych.

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Sukcesy H2O
Dwanaście medali, trzy złote, cztery
srebrne i pięć brązowych przywieźli
zawodnicy Klubu Pływackiego H2O
Jastrzębie-Zdrój z II Wiosennych
Zawodów Pływackich w Woli. W zawodach udział wzięło ponad 400
młodych zawodników z województw
śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a wśród nich 21-osobowa
drużyna KP H2O Jastrzębie-Zdrój.
Na podium zawodów stanęli: Natalia
Grech, Anna Wątroba, Gabriela Kapol, Zuzanna Rzepka, Samuel Mosoń
oraz Radosław Saj. Zawodnicy klubu
brali również udział w V Międzynarodowym Mityngu Pływackim „Szukamy Młodych Talentów” w Herbach.
Brązowe medale zdobyły Anna Wątroba oraz Milena Koral.
Katarzyna Bujko mistrzynią kraju!
Zawodniczka BKS Jastrzębie zwyciężyła podczas 15. edycji Mistrzostw
Polski rozgrywanych w Grudziądzu.
Podopieczna Andrzeja Porębskiego
i Jarosława Pietrzyka startująca w kategorii do 60 kg w pierwszym starciu
pokonała zawodniczkę z Radomia,
Dominikę Płatos przez techniczny nokaut w drugiej rundzie. Kolejna walka była przepustką do walki o
złoto – Katarzyna Bujko zwyciężyła
na punkty z Patrycją Pszczółkowską
z Elbląga. W finale jastrzębianka pokonała Katarzynę Dziaduszyńską reprezentującą drużynę Hetmana Zamość 2:1.
Srebrne medale dla Akademii
Kolejny sukces młodych siatkarzy
Jastrzębskiego Węgla. Po młodzieżowym mistrzostwie Polski, czyli
złocie Młodej Ligi medale wywalczyli
gracze Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. W turnieju finałowym
w Leżajsku udział wzięło osiem najlepszych juniorskich ekip w kraju.
Jastrzębski Węgiel wygrywając rywalizację w grupie II, awansował do
półfinału w którym pokonał drużynę
MKS MDK Warszawa. W finale lepsi okazali się zawodnicy z Rzeszowa wygrywając z jastrzębianami 3:0.
Reprezentujący Jastrzębski Węgiel,
Bartosz Kwolek otrzymał nagrodę indywidualną dla najlepszego przyjmującego mistrzostw Polski.

Siatkarze zakończyli sezon
Zakończyły się ligowe emocje dla fanów siatkówki. Mistrzem
Polski w sezonie 2015/2016 została ZAKSA Kędzierzyn-Koźle,
która pokonała w trzech meczach Asseco Resovię Rzeszów, natomiast w walce o siódme miejsce PlusLigi Jastrzębski Węgiel
pokonał AZS Politechnikę Warszawską
Nasza drużyna mierzyła się z ekipą stołecznej Politechniki, która
w sezonie zasadniczym zajęła miejsce ósme. W pierwszym spotkaniu w
Warszawie jastrzębianie zwyciężyli
i byli o krok od wywalczenia siódmej lokaty w końcowej tabeli. Jednak spotkanie rozegrane 23 kwietnia
w Jastrzębiu przyniosło sympatykomo„pomarańczowych” wiele emocji.
Już po raz kolejny mecz zakończył
się tie-breakiem, w którym niestety lepsi okazali się warszawianie.
Dzień później to jednak siatkarze Jastrzębskiego Węgla okazali się lepsi

i po zwycięstwie 3:0 to im przypadła
siódma lokata na koniec siatkarskiego sezonu. Najlepszym zawodnikiem
meczu wybrany został Michal Masny,
który w całym sezonie był jednym
z wyróżniających się siatkarzy PlusLigi zdobywając aż ośmiokrotnie
statuetkę MVP.
Klub przedłużył już także umowę
z trenerem Markiem Lebedewem.
Nowa umowa australijskiego szkoleniowca z Jastrzębskim Węglem obowiązywać będzie przez najbliższe
dwa lata.
- mg -

Walka o utrzymanie
z nowym trenerem
Trzy wygrane, dwa remisy i cztery porażki – tak po dziewięciu
kolejkach wiosennej rundy III-ligowców wygląda bilans GKS-u
1962 Jastrzębie. Oznacza to, że jastrzębianie wciąż balansują na
granicy utrzymania w tej klasie rozgrywkowej
Pewne utrzymanie bez jakiegokolwiek oglądania się na sytuacje innych drużyn daje w tym sezonie piąte
miejsce. Jednak przy optymistycznym wariancie pozostanie na poziomie III ligi może dać także ósma lokata. Nie mniej postawa piłkarzy GKS-u, którzy z dorobkiem 33 punktów
zajmują właśnie ósme miejsce w tabeli nie napawa optymizmem. Dobre
występy jak choćby mecz z liderem,
Odrą Opole czy wygrana z Piastem
II Gliwice przeplatane są porażkami.
W pokonanym polu jastrzębian zostawili m.in. LZS Piotrówka, rezerwy
zabrzańskiego Górnika czy BKS Stal
Bielsko-Biała. Po spotkaniu z ostatnimi rezygnację z funkcji szkoleniowca zespołu złożył Grzegorz Łukasik,
który prowadził GKS od 2012 roku.
Nowym trenerem jastrzębian został
Jarosław Skrobacz. Teraz przed piłkarzami z Harcerskiej jeszcze tylko kilka
ligowych potyczek z ekipami, które
w tabeli są sytuowane zdecydowanie

niżej (Ruch II Chorzów czy Grunwald
Ruda Śląska) oraz te trudniejsze spotkania m.in. z sąsiadującymi w tabeli
Szombierkami Bytom czy Pniówkiem
Pawłowice, które bezpośrednio zadecydować mogą o kształcie tabeli na
koniec sezonu.
W innych nastrojach rundę rewanżową rozgrywają natomiast gracze
beniaminka IV ligi – Granicy Ruptawa. Nie będzie przesadą nazwanie
ich popularnym określeniem „rycerzy wiosny”, bowiem po ośmiu rozegranych kolejkach liderują oni wraz
z drużyną Unii Turza Śląska w wiosennym dorobku punktowym. Piłkarze Granicy wygrali sześć z ośmiu
rozegranych w rewanżowej rundzie
meczów, a w łącznej tabeli z dorobkiem 35 punktów zajmują siódmą lokatę, która dziś realnie pozwala myśleć o spokojnym utrzymaniu drużyny na szczeblu IV-ligowym.
- mg www.jastrzebie.pl
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BOHATER Z KALENDARZA

DJ o wielu
twarzach

fot. Marcin Grabski

Bohaterem maja jest DJ Eprom, znany również jak Sztigar Bonko,
a urodzony jako Michał Baj. Jastrzębianin, rocznik 1983 to znany
raper, producent muzyczny i inżynier dźwięku. Dziewieć lat temu
wywalczył tytuł mistrza świata w finałach IDA (International Dj
Association) w kategoriach Show, Technical i Show Class. Kiedyś
swoją działalność artystyczną musiał łączyć z pracą w kopalni...
DJ Eprom wraz z DJ-ami Benem
i Krótkim współtworzy formację Modulators. Pod pseudonimem Sztigar Bonko tworzy humorystyczny hip-hop inspirowany dokonaniami Cypress Hill.
W swej twórczości często posługuje się gwarą śląską. Współtworzy ponadto duet z częstochowskim raperem Sensim, członkiem
zespołu Hurragun. Gramofon stał
się jego ulubionym instrumentem
kiedy był jeszcze dzieckiem. Była
to polska Unitra - Nie było wtedy
nic lepszego. Ale już wiedziałem, że
pociąga mnie to na tyle, iż chce się
temu poświęcić – powiedział w wywiadzie dla portalu T-Mobile Music
DJ Eprom. Pierwszym kontaktem
z rapem były dla Michała programy
telewizyjne: „Yo! MTV Raps” i emitowany na Vivie „Freestyle”. - Pokazywano tam klipy, gdzie didżeje

skreczowali. Nie było internetu, tutoriali objaśniających krok po kroku. działało się na słuch. Po czterech latach skreczowania okazało
się, że jakieś tam techniki robię źle,
po czym musiałem się odzwyczaić
od tego, co robiłem, już intuicyjnie.
Nikt mi niczego nie pokazał, obok
siebie nie miałem kolegów dzielących moją pasję. Spotkałem się
z nimi w 2001 roku, kiedy osiągnąłem już pewien pułap i mogłem bez
stresu jeździć po kraju na imprezy
– wyjaśniał Michał Baj.
W 2003 roku nasz DJ zajął piąte miejsce w konkursie ITF (International Turntablist Federation)
Polska w kategorii Advancement,
tego samego roku wywalczył tytuł
mistrza POP DJ. W 2004 roku w finałach Vestax Extravaganza Europy
Wschodniej uplasował się na trzecim miejscu. Miejsce niżej uzyskał

w ogólnoeuropejskim finale ITF
w kategorii Scratching, natomiast
w polskiej edycji konkursu ITF zajął pierwsze miejsce, po raz drugi
został także mistrzem POP DJ, oraz
mistrzem w konkursie National Internet Scratching.
W 2005 roku w europejskich finałach ITF w kategorii Scratching
uplasował się na drugim miejscu,
natomiast w polskiej odsłonie konkursu zajął 1. miejsce w kategoriach
Scratching i Advancement. W 2006
roku wywalczył tytuł mistrza polskiej edycji IDA w kategorii Technical, został także mistrzem regionalnych zawodów ITF Poland
Regionals Cracow, ponadto zajął
pierwsze miejsce w zawodach Rodec Skratch Challenge w kategoriach TT Drummer i Scratch Dominator. W 2007 roku został mistrzem
świata w finałach IDA w kategoriach Show, Technical i Show Class,
a także mistrzem konkursów
DJShop Workshop Battle i Skrecz.
com Battle w kategorii Pro.
Robert Cebula

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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