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SPIS TREŚCI
Przybędzie nowych mieszkań
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego „Daszek” sp. z o.o. przygotowuje się do nowych inwestycji. Kiedy i gdzie
ruszą inwestycje? Temat ten zostaje przedstawiony na łamach gazety.

s. 6
Jastrzębie biega!
Aktywne spędzanie wolnego czasu jest nie
tylko modne ale przede wszystkim zdrowe!
Za nami dwa najważniejsze biegi w sezonie.
Podsumowujemy „Jastrzębską Dziesiątkę”
oraz „Bieg Małego Jastrząbka”

s. 9
Ambasadorzy nagrodzeni!
Przez dwa miesiące trwał konkurs wakacyjny. Zachęcaliśmy mieszkańców naszego
miasta, by podczas swoich wojaży wakacyjnych robili sobie zdjęcia. Warunkiem było
by na fotografiach było coś, co kojarzy się
z Miastem Jastrzębie-Zdrój. Jakie zdjęcie
wygrało?

s. 10
Miejski Rzecznik Konsumentów radzi!
W ostatnim czasie zwiększyła się liczba
zgłaszanych oszustw, związanych z podpisywaniem niekorzystnych umów. Co zrobić
by nie dać się oszukać? Miejski Rzecznik
Konsumentów przygotował sześć prostych
rad.

s. 21
Segregujesz? Płacisz mniej!
Segregacja śmieci się opłaca – to rzecz
jasna. Zyskuje na tym środowisko naturalne
oraz nasz portfel. W jaki sposób wygląda
gospodarka odpadami komunalnymi i czym
zajmuje się Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych?
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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 informuje
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że konsultacje
z pracownikami ZUS w październiku odbędą się 19.10.2016
r. w godz. 8.00 – 14.00 w pokoju
203A.
Od 1 września nastąpiła zmiana
godzin otwarcia sali obsługi
klienta ZUS. W każdy poniedziałek do godziny 18.00 pracuje Inspektorat ZUS w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Witosa
30 oraz Oddział ZUS w Rybniku
przy ul. Reymonta 2.
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PREZYDENT MIASTA
Szanowni Państwo,
Początek października obfitował w wiele spotkań. Wśród nich,
dwa najważniejsze.
W Domu Zdrojowym odbyło się dwudniowe Forum Ekonomii
Społecznej. Był to czas na poznanie podstaw funkcjonowania
choćby spółdzielni socjalnych, zaznajomienia się z dobrymi
praktykami w zakresie współpracy między miastem a trzecim
sektorem czy poznania zasad prowadzenia firmy w oparciu
o filozofię społecznie odpowiedzialnego biznesu. Dzięki takim
inicjatywom podejmowanym przez Miasto, jest szansa poznać
się, porozmawiać i podejmować realne działania w kierunku
rozwoju ekonomii społecznej. W ramach Forum stworzyliśmy
wspólną przestrzeń do wymiany doświadczeń, wzorców do
naśladowania i budowania partnerstw, z drugiej zaś strony
chcemy zapoznać uczestników z ciekawymi i inspirującymi
działaniami w obrębie sektora ekonomii społecznej.
Bardzo ważnym dla rozwoju miasta było spotkanie z delegacją
chińską zaangażowaną w Program Polska 3.0. Nabierają tempa
prace związane z budową 36 kilometrowego połączenia kolejowego między Sławkowem a Gorzyczkami, gdzie docelowo
ma powstać Centrum Logistyczne. Jastrzębie-Zdrój ma bardzo
dobre połączenie komunikacyjne, dlatego pracujemy nad tym
by choć część tej inwestycji powstała także na naszym terenie.
Centrum zapewni pracę dla kilkudziesięciu tysięcy osób, co będzie doskonałą alternatywą do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

fot. Michał Kaczorek

Anna Hetman

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Polecam:
Zderzenia Działań
Wrażliwych
Festiwal Sztuk Wszelkich

Polska Noc Kabaretowa
Dawka dobrego humoru!

Od rompli do frani
Ekspozycja w Galerii Historii
Miasta w Parku Zdrojowym

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Dostrzec potrzeby niepełnosprawnych
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jeśli mają stworzone odpowiednie warunki
mogą stać się aktywnymi członkami społeczności lokalnej. Najważniejsze jest jednak to,
by dostrzec ich potrzeby, stanąć na wysokości zadania i podjąć działania zmierzające do
wyrównania szans.
Rokrocznie organizowany w maju
Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest
symbolem. Wówczas padają słowa
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.
- Za tymi słowami idą konkretne
działania. Wystarczy przypomnieć,
że od marca w Jastrzębiu-Zdroju
funkcjonuje mieszkanie treningowe. Za nami już pierwszy trening,
który trwał cztery miesiące. Tuż po
zajęciach w Warsztatach Terapii
Zawodowej podopieczni nie wracali do swojego rodzinnego domu.
Wraz z trenerami i asystentami jechali do mieszkania przy ul. Szarych
Szeregów. Tam spędzali popołudnie,
wieczór i noc, by rano wstać i znowu wrócić na zajęcia. W ten sposób
doświadczali samodzielnego życia
pod czujnym okiem opiekunów –
mówi Teresa Jachimowska dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej. Po
czterech miesiącach cykl szkoleń

dla osób z niepełnosprawnościami
zakończył się. Teraz czas na drugą
edycję. Druga grupa podopiecznych WTZ podejmuje naukę samodzielnego funkcjonowania. Ten
program przynosi wymierne efekty.
Jest ogromna potrzeba, aby osoby
z niepełnosprawnością intelektualną potrafiły, na tyle na ile jest to
możliwe, były samodzielne. – dodaje
Jachimowska.
Wielkimi krokami zbliża się koncert charytatywny, który odbędzie
się 24 listopada o godz. 17:00 w Kinie Centrum. Organizatorami są
Stowarzyszenie Komitet Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski, który
jest organizatorem Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju.
Podczas Koncertu wystąpi amatorski Teatr Muzyczny Movimento z Czechowic-Dziedzic z przedstawieniem muzycznym „Koty”.
Po przedstawieniu będzie można

wylicytować arcydzieła wykonane
przez uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej. Całkowity przychód
z imprezy przeznaczony zostanie na
wszechstronną rehabilitację osób
z niepełnosprawnością, w tym na
zakup niezbędnego środka transportu dla uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej. Wielu spośród
uczestników placówki, aby móc
skorzystać z niezbędnej rehabilitacji i terapii, musi na nią dojechać przystosowanym środkiem
transportu. Władze Miasta z Panią
Prezydent Anną Hetman na czele ze zrozumieniem przyjęli prośbę
naszego Stowarzyszenia o partycypowanie w kosztach zakupu nowego środka transportu dla osób
z niepełnosprawnością. – mówi
Iwona Puchalska, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do którego
trafił wniosek o dofinansowanie

fot. DNiR

www.jastrzebie.pl

4

MIASTO

fot. DNiR

w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami
zdecydował o przekazaniu na ten
cel 60% wartości autobusu. Pozostałą część należy zabezpieczyć
z innych źródeł. Stąd też kilka akcji, które jako Stowarzyszenie rozpoczęliśmy: Akcja zbierania nakrętek, korków. W chwili obecnej
nawiązaliśmy współpracę z kilkunastoma placówkami edukacyjnymi
z Jastrzębia-Zdroju oraz Pawłowic.
Jednak aby akcja ta przyniosła wymierny efekt musimy zebrać kilka
ton. Aukcja charytatywna na allegro. Wystawiane są prace uczestników WTZ, które można nabyć
za pośrednictwem serwisu allegro.
Wędrujemy z prośbą o pomoc do
naszych jastrzębskich przedsiębiorców. – dodaje Puchalska. Dzięki
wsparciu lokalnych firm, rodziców
i pracowników w wyjątkowej atmosferze, pod koniec września,
odbyły się natomiast uroczystości
25-lecia Domu Nauki i Rehabilitacji.
Ćwierćwiecze rehabilitacji, opieki
pielęgniarskiej i lekarskiej, pracy terapeutycznej i innych usług świadczonych na rzecz dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej minęło niemalże
jak w mgnieniu oka. Młodzież świetlicy terapeutycznej zaprezentowała program artystyczny, który

poprzedzony był wspomnieniami,
podziękowaniami, życzeniami i wyeksponowaniem życiowych sukcesów naszych absolwentów. Miasto
wspiera inicjatywy związane ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
Nie możemy przechodzić obojętnie
obok tych, którzy potrzebują pomocy.
Mimo ograniczonych środków budżetowych i trudnej sytuacji finansowej miasta, nie możemy pozwolić
na niedostrzeganie problemów osób
z niepełnosprawnościami. – mówi
Anna Hetman. Osoby niesłyszące
i niemówiące mogą przy pomocy
wiadomości tekstowej SMS zasięgnąć wszelkich potrzebnych informacji w Urzędzie Miasta, a także
zgłosić sprawę. Dla zapewnienia
alternatywnej
drogi komunikacji z osobami
niezdolnymi do
przekazywania
informacji głosowych, Urząd
Miasta uruchomił specjalną linię telefoniczną
o numerze 516
844 320. Wiadomości
SMS
odbierane są całodobowo przez

pracowników Straży Miejskiej, którzy udzielają odpowiedzi na zadane
pytanie lub w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie podejmują stosowne działania.
- Jeszcze w tym roku pojawią się
kolejne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Na razie uruchomiliśmy specjalną linię telefoniczną, dzięki której osoby niesłyszące
mogą szybko uzyskać potrzebne informacje, a także poinformować np.
o zagrożeniu za pomocą sms-a. Mam
nadzieję, że system się sprawdzi
i sprawi, że załatwianie spraw urzędowych będzie łatwiejsze – mówi
Anna Hetman, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój.
- rg -

516 844 320
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Przybędzie nowych mieszkań
Budowa nowych bloków, a być może też adaptacja istniejących budynków w celu zwiększenia dostępności
mieszkań dla mieszkańców naszego miasta, to priorytety w działalności Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” sp. z o.o.
- Obecnie możliwa do przewidzenia
jest budowa bloków mieszkalnych
przy ulicy Witczaka, a w konsekwencji do zabudowania całego obszaru dawnego ogrodnictwa pomiędzy ulicami: Zdrojową, 1 Maja i Witczaka. Budowa pierwszego z nowych
bloków jest dla nas kluczową inwestycją, która została uwzględniona w
strategicznym planie działalności do
2020 roku – wyjaśnia Jarosław Piechaczek, prezes JTBS „Daszek”.
Pierwszy z budynków, który spółka zamierza zrealizować z pomocą
preferencyjnego kredytu z Banku
Gospodarstwa Krajowego, będzie
obejmował 26 mieszkań i jeden lokal usługowy, garaż podziemny na
21 stanowisk, drogę dojazdową, teren rekreacyjny i zieleń.
- W związku z preferencjami dotyczącymi rodzin z dziećmi, wynikającymi z programu wsparcia
budownictwa
mieszkaniowego,
budynek nie przewiduje kawalerek, a projektowane mieszkania są
duże. Będą one miały powierzchnię
od 50 do 98 m², od dwóch do czterech izb mieszkalnych, w tym dziewięć mieszkań dwupoziomowych.
Wszystkie mieszkania projektowane są z balkonami lub tarasami
i przynależnymi komórkami lokatorskimi – tłumaczy Jarosław Piechaczek.
Decyzja o przyznaniu preferencyjnego kredytu przewidywana

jest na przełomie roku, a prace w
przypadku
optymistycznego scenariusza - mogłyby ruszyć
w połowie 2017 roku. Przewidywana partycypacja najemców w kosztach budowy nie przekroczy 25%
wartości mieszkania.
Zawarcie umowy najmu mieszkania należącego do JTBS „Daszek”
uzależnione jest od ich podaży.
W ciągu ostatniego roku zwolnionych zostało kilkanaście mieszkań,
które są już zasiedlone. Żeby otrzymać mieszkanie, najemca musi
spełnić trzy warunki: złożyć wniosek (dostępny na stronie www.tbsdaszek.pl lub w siedzibie spółki), nie
posiadać innego lokalu mieszkalnego na terenie gminy i nie prze-

kraczać dochodów określonych
w ustawie.
- Przy podpisaniu umowy najmu
lokator wpłaca kaucję w wysokości
12-miesięcznego czynszu, która jest
zwracana po zakończeniu najmu.
Oprócz kaucji trzeba wpłacić partycypację w kosztach budowy, która
również jest zwracana po zakończeniu najmu – mówi prezes Piechaczek.
Lista osób oczekujących na
mieszkanie prowadzona jest przez
JTBS „Daszek” w formie papierowej
z narastającymi numerami i datami
złożenia, co gwarantuje przejrzystość trybu przydzielania lokali.
- kw -

fot. Agnieszka Materna

Komisje Rady Miasta
Harmonogram pracy Rady Miasta
Komisja Rewizyjna
– 17 października, godz. 11.00, sala 130A, tematy: 1. Ustalenie zakresu kontroli przygotowania procedury sprzedaży działki w obrębie Podhalańskiej 2. Podatki i opłaty lokalne.
Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia – 18 października, godz. 14.30, sala 130A,
tematy: 1. Podatki i opłaty lokalne 2. Ocena
Realizacji Strategii Rozwoju Miasta 3. Sprawy bieżące.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego
– 18 października, godz. 12.00, sala 130A, tematy: 1. Posiedzenie wyjazdowe do WSS nr

2-SOR, stan przygotowań do budowy lądowiska. 2. Podatki i opłaty lokalne 3. Sprawy
bieżące.
Komisja Edukacji i Polityki Społecznej – 19
października, godz. 14.00, sala 130A, tematy: 1. Funkcjonowanie Punktu Interwencji
Kryzysowej i perspektywy na lata następne
2. Zatrudnienie administracji i obsługi
w szkołach 3. Podatki i opłaty lokalne.
Komisja Kultury i Sportu – 20 października,
godz. 15.00, sala 130A, tematy: 1. Spotkanie
z Chórem Miejskim 2. Spotkanie z klubami
H2O i Nautilius 3. Podatki i opłaty lokalne
Komisja ds. skarg, wniosków i petycji – 20
października, godz. 14.30, sala 110A, tematy:
1. Podatki i opłaty lokalne 2. Sprawy bieżące.

Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – 24 października, godz. 12.00,
sala 130A, tematy: 1. Posiedzenie wyjazdowe - Schronisko dla bezdomnych zwierząt
2. Posiedzenie wyjazdowe - Drogi gruntowe
3. Podatki i opłaty lokalne 4. Sprawy bieżące
Komisja Skarbu – 25 października, godz.
12.00, sala 130A, tematy: 1. Podatki i opłaty
lokalne 2. Sprawy bieżące.
Sesja Rady Miasta – 27 października, godz.
13.00, sala 129A, tematy: 1.Podatki i opłaty
lokalne 2.Ocena realizacji Strategii Rozwoju
Miasta

www.jastrzebie.pl
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Kuchnie na kółkach opanowały miasto
Tego jeszcze w Jastrzębiu-Zdroju nie było. Na parkingu przed kinem Centrum od 16 do 18 września
pojawiła się prawdziwa inwazja dobrego jedzenia,
a dokładniej pierwszy zlot food trucków, czyli
kuchni na kółkach.
Od piątku do niedzieli na wszystkich smakoszy czekała prawdziwa kulinarna uczta. Można było spróbować nietypowego jedzenia ze wszystkich stron świata. Food trucki były oblegane przez osoby w różnym
wieku, a szczególną popularnością cieszyły się: zwijane lody tajskie, amerykańskie burgery i hot dogi, frytki belgijskie oraz włoskie czekoladowe kebaby. Kolejki
i niesprzyjająca pogoda nie były w stanie zepsuć fantastycznych humorów przybyłych oraz atmosfery panującej na parkingu przed kinem Centrum.
Organizatorzy zadbali o miejsca do siedzenia, klimatyczne parasole, siedzenia „na wiaderkach”, które
przeniosły mieszkańców do prawdziwego zajazdu dla
food trucków w Ameryce. Dzieci bacznie przyglądały
się jak kucharze przygotowywali słodkie dania. Można
powiedzieć, że styl podawania i samego przyrządzania
same w sobie były ucztą - dla oczu. Ponadto w ostatnim dniu został zorganizowany konkurs w jedzeniu
burgerów na czas.
Food trucki zyskują coraz większą popularność w całej Europie. To okazja, by spróbować dań nietypowych,
których na co dzień nie serwuje się w restauracjach
miejskich. Organizatorzy zapowiadają, że kuchnie na
kółkach wrócą jeszcze do Jastrzębia-Zdroju i ponownie będzie można spotkać się przy „jednym stole”.
- ak -

fot. Agata Krypczyk

fot. Agata Krypczyk
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FilmOFFisko za nami
Festiwal Filmowy FilmOFFisko już za nami. 4 dni, 8 filmów, wyjątkowe spotkania, inspirujący goście i muzyka
na żywo. Czy tak nie powinno wyglądać każde kino?
Pierwszy dzień był kameralny.
W Zespole Szkół nr 6 uczniowie
i nauczyciele mogli obejrzeć dwa
filmy: „Ślimaki” reż. Grzegorz
Szczepaniak oraz „Trampkarze”
reż. Marcin Filipowicz. To był czas,
aby poznać pracę od całkiem innej
strony i poznać bardzo młodych
twórców ze Wajda Studio, którzy
bez wątpienia są jeszcze nieoszlifowanymi diamentami polskiego
kina. Jakie są ich prace? Przejmujące, pokazujące świat takim, jaki jest
naprawdę. Czasem trochę brudny,
niedopracowany, ale zdecydowanie
naturalny i bliski każdemu.
Drugiego dnia festiwal przeniósł
się do Masnówki, gdzie urządzono
prawdziwy maraton filmów niezależnych. To dzieła, których nie emituje telewizja, nie są skażone popkulturą, a tym bardziej sponsorskimi zastrzeżeniami i lokowaniami
produktów. Widzowie mieli okazję
zobaczyć całkiem za darmo dokumenty takie jak: „K2. Dotknąć nieba” (reż. Eliza Kubarska), „Ślimaki”
(reż. Grzegorz Szczepaniak), „Koniec świata” (reż. Monika Pawluczuk), „Budzik” (reż. Piotr Małecki),
„Wyspa” (reż. Natalia Krasilnikova),
„Oczy mojego ojca” (reż. Bartosz
Blaschke).
Trzeci dzień, czyli piątek był zderzeniem widza z montażystą, czyli
osobą odpowiedzialną za ostateczny wygląd obrazu, który obserwujemy w kinie. Jarosław Barzan pracuje

dla potrzeb produkcji telewizyjnej
i filmowej od 1992 roku., jako montażysta. Na swoim koncie ma takie
tytuły jak: „Ciało” (2003), „Pitbull”
(2005), „Lejdis” (2008), „Bogowie”
(2014), „Planeta Singli” (2016). Przez
lata nagradzany był w swojej kategorii różnymi nagrodami. Doceniano go zarówno za tworzenie dokumentów, filmów fabularnych, seriali, ale także teledysków i reklam.
W Jastrzębiu-Zdroju opowiedział
jak wygląda jego praca. Dlaczego
montażysta unika planu filmowego i ile niezwykłych rzeczy można
dowiedzieć się o aktorze oglądając kolejnego dubla. Jego opowieść
była pełna emocji, a przekaz treści znacznie różnił się od tego co
wyobraża sobie widz w kinie. Nic
dziwnego, że nie zabrakło wielu
pytań, a organizator Przemysław
Frysz pozwolił sobie nawet na żart,
że praca montażysty jest tak mało
doceniana, a ciekawa, że jednego
wieczoru może zabraknąć, by poznać tajniki tworzenia filmu.
Cały festiwal zamykał pokaz filmu
z muzyką na żywo Experimental
Ensemble to jednorazowy projekt
powołany do życia na specjalną
prezentację filmu „Pancernik Potiomkin” w składzie Marcin Żupański (saksofon), Przemysław Strączek
(gitara) Michał Kapczuk (kontrabas)
i Grzegorz Masłowski (perkusja). To
znani polscy jazzmani, którzy zaprezentowali muzykę wynikającą

fot. Agata Krypczyk
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fot. Agata Krypczyk

fot. Agata Krypczyk

z emocji pojawiających się podczas oglądania słynnego i kultowego dzieła z 1925 roku. Dominowały
emocje i przekaz dźwiękiem, który
kolorował czarno-białe klatki filmu.
Był to pokaz niesamowity. Nie tylko
z powodu na formę, a na jakość wykonania, która już nigdy więcej się
nie powtórzy.
Festiwal filmowy FilmOffisko był
projektem niezwykłym, który pokazał kino w innej formie. Daleki od
mainstreamu i popularności, a jednocześnie bardzo wpływający na
emocje i samego widza. Sami organizatorzy przyznają, że ten kto odwiedził festiwal choć w jeden dzień,
nigdy nie spojrzy na kino tak samo
jak wcześniej.
- ak -

fot. Agata Krypczyk

www.jastrzebie.pl

Jastrzębie biega!
Ponad 800 biegaczy przebiegło
10-kilometrową trasę wiodącą
przez centrum Jastrzębia-Zdroju.
Tym samym kolejna, szósta edycja Jastrzębskiej Dziesiątki zapisała się w historii imprez biegowych
w naszym mieście.
Tegoroczna, wieczorna edycja
biegu, który wystartował spod hali
widowiskowo-sportowej, przyniosła wiele ciekawych rozstrzygnięć.
Zwycięzcą rywalizacji został Polak,
Szymon Kulka (Gmina Ropa), który
o prawie pół minuty pokonał faworyzowanych Kenijczyków – Henry’ego Kemboi oraz Mosesa Kipruto.
Szymon Kulka jest mistrzem Polski
na 10-kilometrowym dystansie.
Wśród pań prym wiodły Kenijki –
Teresa Kwamboka i Hellen Kimutai.
Na trzecim miejscu zameldowała
się jednak jastrzębianka, Aneta Suwaj, która trasę Jastrzębskiej Dziesiątki pokonała w nieco ponad 36
minut.
Jeśli chodzi o klasyfikację mieszkańców naszego miasta to wśród
panów podium wyglądało następu-

jąco: Grzegorz Szulik, Dariusz Pawlik i Rafał Zieliński, natomiast na
podium wśród pań z naszego miasta stanęły Aneta Suwaj, Katarzyna
Kanclerz-Januszewska i Katarzyna
Kozak.
Przed Jastrzębską Dziesiątką
o zwycięstwo w czterech kategoriach wiekowych walczyły dzieci.
Bieg Małego Jastrząbka odbył się
w naszym mieście już po raz czwarty. Na starcie pojawiło się ponad
200 dzieci. Najmłodszy uczestnik
miał zaledwie 2 latka. Mimo niesprzyjającej pogody młodzi biegacze rywalizowali zacięcie do
ostatnich metrów na każdej z tras.
Sportowe wyzwanie łączyło się
z radością z biegania i zwyciężania. Dzieciaki dały z siebie wszystko
i dystanse ukończyły z uśmiechem.
Nazwiska laureatów, pełną listę
startową i więcej zdjęć można zobaczyć na naszej stronie internetowej: www.jastrzebie.pl w zakładce
Aktualności Sport.
- ak -
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fot. Agata Krypczyk

fot. Agata Krypczyk

fot. Agata Krypczyk

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj

fot. Agata Krypczyk
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Ambasadorzy nagrodzeni
W ciągu minionych wakacji zachęcaliśmy mieszkańców naszego miasta do dzielenia się
z nami swoimi fotografiami z letniego wypoczynku.
Nadesłane zdjęcia miały kojarzyć się z wakacjami jastrzębian oraz samym miastem Jastrzębie-Zdrój,
a każde z nich ostatecznie stworzyć miało Galerię Ambasadorów. Wśród przesłanych przez mieszkańców
fotografii wyłoniono czterech laureatów, do których
trafiły specjalne zestawy z miejskimi gadżetami. Upo-

minki trafiły także w ręce pozostałych autorów, którzy
podzielili się swoimi wakacyjnymi wspomnieniami.
Laureatami naszej wakacyjnej zabawy zostali: Czesław Gibas, Danuta Radomska-Filipek, Teresa Turczyn
oraz rodzina Chruszcz. Wyróżnieni zostali także Aleksandra Gibas i Ewelina Auguścik.
- mg -

fot. Danuta Radomska-Filipek

fot. Maciej Gucik

Żywa lekcja historii
Dzień Sybiraka w naszym mieście obchodzony był tradycyjnie już przy symbolicznym grobie poświęconym
obrońcom Ojczyzny w czasie II wojny światowej oraz
Sybirakom i pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich. Oprawę wojskową zapewnił 34 śląski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w Bytomiu.
Podczas uroczystości 19 września
Prezes Jastrzębskiego Koła Związku Sybiraków zwrócił się z apelem
do nauczycieli, by Ci przekazywali
młodzieży wiedzę i pamięć o tragicznych wydarzeniach związanych z II Wojną Światową. Przypomnijmy, że 17 września 1939 roku
radzieccy żołnierze wkroczyli na
ziemie polskie. Co roku w naszym
mieście przedstawiciele związków
kombatanckich, władz miasta, zakładów pracy, służb mundurowych
oraz uczniowie zbierają przy symbolicznym grobie w Ruptawie, by
oddać hołd ofiarom sowieckich
zbrodni. Uczniowie Gimnazjum

z Oddziałami Integracyjnymi nr 3
im. Zesłańców Sybiru oraz Technikum nr 3 w Zespole Szkół Handlowych przedstawili program
artystyczny. Uczestnicy spotkania mogli poznać historię symbolicznego pomnika, przy którym od
dwudziestu lat odbywają się uroczystości, a także usłyszeć wiersze
i piosenki o zesłaniach, pobycie na
Syberii, o tęsknocie za ukochaną
Ojczyzną, a także o zbrodni katyńskiej. Całość zakończyła piosenka
pt. „Miejcie nadzieję” w wykonaniu
Julii Ochman.
- rg -

fot. arch. UM

fot. arch. UM

fot. arch. UM

www.jastrzebie.pl
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Trwa sezon grzewczy

MIASTO

Wybór sposobu ogrzewania budynku mieszkalnego wielu z nas ma już za sobą. Ale są
i tacy, którzy jeszcze mają dylemat, jakie urządzenie grzewcze oraz jakie paliwo zakupić,
żeby nie było to zbyt dużym obciążeniem dla rodzinnego budżetu.
Decyzje podejmowane są często pod
kątem ekonomicznym, a wybór pada na
najtańsze paliwa, takie jak muł czy miał.
Tymczasem w kotłach nowej generacji
opalanych ekogroszkiem zużywa się
o 30% mniej paliwa w sezonie grzewczym w stosunku do kotłów zasypowych opalanych gorszej jakości paliwami.
- O tym, że niska emisja pochodząca
przede wszystkim z kominów domów
jednorodzinnych wpływa na jakość życia i zdrowia mieszkańców nie trzeba nikogo przekonywać. Podejmowane przez
właścicieli budynków mieszkalnych
działania, mające na celu zmniejszenie
kosztów ogrzewania tych budynków, to
przeprowadzone
termomodernizacje,
wymiana starych nieefektywnych kotłów c.o. na nowoczesne wysokosprawne

Znajdź nas
w sieci!
Media społecznościowe
z każdym dniem rosną
w siłę, dlatego miasto Jastrzębie-Zdrój chcąc być
bliżej mieszkańców jest na
Facebooku, Instagramie,
Twitterze i od niedawna
na Snapchacie.
Wychodząc naprzeciw młodym
mieszkańcom dołączyliśmy do społeczeństwa Snapchat. Każde wydarzenie w mieście to okazja do wykonania pięknych fotografii i video,
które motywują młodzież do udziału w miejskich imprezach. Zachęcamy także młodych do dzielenia
się tym, co obecnie robią w mieście
i używania miejskich geofiltrów.

kotły z automatycznymi podajnikami,
czy też montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
– wyjaśnia Janusz Buda, zastępca prezydenta miasta.
Jak jednak pogodzić konieczność
ogrzania domu z troską o zdrowie,
w przypadku, gdy zastosowanie tych
rozwiązań nie wchodzi w grę?
- W takiej sytuacji rozwiązaniem może
być koks, który ma bardzo wysoką wartość opałową, tj. około 30 MJ/kg, co
oznacza mniejszą ilość spalonego paliwa. Jego spalanie powoduje też znacznie mniejszą emisję zanieczyszczeń do
powietrza w porównaniu ze spalaniem
niskiej jakości węgla energetycznego –
tłumaczy wiceprezydent Janusz Buda.
Dla przykładu w wyniku spalania węgla
średniej jakości w nowym kotle zasy-

powym emisja zanieczyszczeń pyłów
wynosi w granicach 400 mg/m3, ale
w przypadku kotła, który jest eksploatowany już 15 czy 20 lat emisja ta
kształtuje się na poziomie 2000 mg/
m3. Dla porównania nowoczesne kotły
4 czy 5 klasy emitują w zakresie 40 - 60
mg/m3.
- Warto więc zamiast dotychczas stosowanego odpadu węglowego w postaci
mułu czy flotu zastosować koks, który dzięki obecnie konkurencyjnej cenie, wysokiej wartości opałowej i dużo
mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza spowoduje, że w efekcie ogrzewanie budynku mieszkalnego stanie się
nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne
– podsumowuje Janusz Buda.
- oprac. kw -

Zapraszamy do obserwowania
działalności na Twitterze, gdzie
znajdziecie codzienną dawkę najświeższych informacji z miasta.
Wydarzenia kulturalne, ważne informacje dla mieszkańców i komunikaty dodawane są na bieżąco na
nasz profil.
Chcemy podawać dalej twórczość
naszych mieszkańców, ale także
dzielić się naszymi fotografiami.
W świecie zdjęć i ulotności należy
chwytać chwile i wracać do nich
wspomnieniami.
Oczywiście naszym głównym
źródłem przekazu jest nadal Facebook. Zapraszamy do dzielenia się
naszymi informacjami i aktywnej
działalności na tym profilu w mediach społecznościowych.
- ak twitter.com/JastrzebieZdr
instagram.com/mojejastrzebie/
facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj/
snapchat @Jastrzebiezdroj

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Pierwsze forum
za nami
Przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i urzędnicy wzięli udział w pierwszym Forum Ekonomii Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju.
Od 6 do 7 października Dom Zdrojowy stał się stolicą wiedzy. Przedstawiciele
instytucji
mających
wpływ na szeroko rozumiany rozwój lokalny oraz wszystkie osoby
aktywnie działające na rzecz środowiska lokalnego mieli okazje
dzielić się doświadczeniami. Forum
miało na celu zapoznanie się z najlepszymi rozwiązaniami, jako modelowymi przykładami współpracy
przedsiębiorców,
samorządowców i organizacji pozarządowych.
- W ramach Forum stworzyliśmy
wspólną przestrzeń do wymiany
doświadczeń, wzorców do naśladowania i budowania partnerstwa,

z drugiej zaś strony chcemy zapoznać uczestników z ciekawymi i inspirującymi działaniami w obrębie
sektora ekonomii społecznej. – mówi
Anna Hetman, prezydent miasta.
Forum było adresowane do
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów
ekonomii społecznej, instytucji
rynku pracy oraz polityki i pomocy
społecznej z subregionu zachodniego. Było znakomitą okazją do
zdobycia informacji i nawiązania
kontaktów. Pierwszy dzień dotyczył przede wszystkim współpracy
między samorządem terytorialnym
a podmiotami ekonomii społecz-

fot. Agata Krypczyk

fot. Agata Krypczyk

FORUM
EKONOMII
SPOŁECZNEJ

nej. Drugi dzień stał pod znakiem
warsztatów tematycznych. Warsztat pierwszy był poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu
(CSR), drugi warsztat dotyczył zamówień publicznych w kontekście
klauzul społecznych, trzeci warsztat poświęcony był funkcjonowaniu
spółdzielni socjalnych.
Ten dział ekonomii jest bardzo
ważnym elementem społeczeństwa. Samo rozmawianie i wymiana
poglądów może znów pozytywnie
wpłynąć na zachowania społeczne
i zaangażowanie ludzi niezależnie
od wieku w działania na rzecz lokalnego środowiska.
- ak -

fot. Agata Krypczyk

Nadrzędne zagadnienia poruszane podczas forum:
- perspektywy ekonomii społecznej;
- rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w rozwoju
sektora ekonomii społecznej;
- jak działa system wsparcia finansowego w zakresie
tworzenia nowych miejsc pracy oraz przedsiębiorstw;
społecznych – dobre praktyki;
- budowanie partnerstw międzysektorowych na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej;
- realne korzyści dla gminy wynikające z funkcjonowania
w niej przedsiębiorstwa społecznego;
- analiza finansowa powstających przedsiębiorstw
społecznych pod kątem ich szans na funkcjonowanie;
- kluczowe pojęcie: interesariusz;
- korzyści krótko i długoterminowe wdrażania CSR dla firmy
oraz jej interesariuszy;
- cele i zakres normy społecznej odpowiedzialności ISO
26000.
www.jastrzebie.pl
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Podniebne marzenia
Zawód stewardessy to nie taka łatwa praca, jak mogłoby
się wydawać. Większość osób uważa, że panie mają tylko
ładnie wyglądać i usługiwać pasażerom. Tak naprawdę ich
praca zaczyna się przed wylotem, a ich głównym zadaniem jest zachowanie bezpieczeństwa. O swoich marzeniach i samej pracy opowie Kinga Turska – absolwentka
Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego.
Odkąd pamiętam mówiłam, że kiedyś będę stewardessą. O tym, że
Small Planet Airlines szuka personelu pokładowego dowiedziałam
się z ich oficjalnej strony. Nie czekając długo, wysłałam swoje CV i to
było najlepsze co mogłam zrobić.
W Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego przez trzy
lata uczyłam się w klasie o profilu
językowym, wiedząc, że znajomość

fot. Agata Krypczyk

języków obcych w zawodzie stewardessy jest niezbędna. Zaczęłam
latać dosyć niedawno, ale sądzę, że
marzenia o podniebnej pracy są na
wyciągnięcie ręki. Należy szlifować języki, uśmiechać się do ludzi,
a wtedy realizacja pragnień przychodzi znacznie łatwiej.
Dla mnie każde wejście na pokład jest najlepszą i niezapomnianą
przygodą.

Kinga Turska ma 20 lat i jest obecnie stewardessą w czarterowych
liniach lotniczych Small Planet
Airlines. Już jako mała dziewczynka cieszyła się na każde wejście na
pokład samolotu, nie pokazując rodzicom żadnego strachu. Wtedy już
wiedziała - będę latać. Przez lata
ani przez moment nie zwątpiła w
swój cel. Ukończyła klasę językową
i uznała, że to już najwyższy czas
zrobić wielki krok do przodu.

fot. Agata Krypczyk

Nie boję się latać, a wręcz odliczam
godziny do kolejnego startu.
Osobiście uważam, że jedynym
momentem grozy nie są turbulencje (które zresztą bardzo lubię) czy
gorsza pogoda na zewnątrz, ale
moment, w którym trzeba ratować
życie drugiego człowieka. W samolocie również może się zdarzyć, że
ktoś będzie potrzebował natychmiastowej pomocy. W chmurach
nie mamy szansy wezwać karetki,
nie ma też z nami profesjonalnego
zespołu lekarskiego, a takie przypadki niestety się zdarzają. Wtedy
musimy działać sami, dlatego jednym z ważniejszych szkoleń było to
z pierwszej pomocy.
Nie raz w przestworzach napotykamy problemy, jednak najważniejsze, żeby w każdej sytuacji być
opanowanym. Nie można nastawiać
się negatywnie w stosunku do pasażerów. Po prostu trzeba wykonywać ten zawód z pasją.
Mam jedno duże marzenie związane z moją karierą. Na pewno
chciałabym kiedyś wylądować na
lotnisku LAX w Los Angeles. Minie
jeszcze dużo czasu zanim to zrealizuje, ale po coś są przecież marzenia.
- oprac. ak -

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Szeroki tor
W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie ze stroną chińską zaangażowaną w program
Polska 3. 0 – największy projekt gospodarczy powojennej Polski.
W czasie spotkania omówiono
postępy w pracach dotyczących
budowy 63 kilometrowej drogi
szerokotorowej ze Sławkowa do
Ponadnarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki-Wierzniowice, możliwość wykorzystania
jastrzębskich terenów inwestycyjnych w Programie jako element
Centrum oraz skomunikowania go
z naszym miastem.

- Niezmiernie cieszy fakt, że prace
w ramach Programu Polska 3.0 idą
pełną parą, a cel jes realny i coraz
bliższy. Program Polska 3.0 daje
ogromne szanse na rozwój także
naszemu miastu. – mówi Prezydent
Miasta, Anna Hetman. - Doskonała lokalizacja, obecność KSSE,
w skład której wchodzą tereny inwestycyjne położone po obu stronach obwodnicy miasta, a także

na terenach wysuniętych na południe, potencjał Zespołu Szkół nr 6
to istotne walory naszego miasta.
Dodatkowo atuty to gotowe tory
kolejowe, oraz ślad po kolei wraz
z infrastrukturą. To wszystko razem
wzięte daje nam szansę na szybkie
przygotowanie przyszłych inwestycji, co doceniają twórcy programu
Polska 3.0 – dodaje.
- aś -

Kwesta
na rzecz
hospicjum

fot. Maciej Gucik

Historia warta pamięci
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest
godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” – te słowa marszałka Piłsudskiego oddają idee konkursu dotyczącego Porozumienia Jastrzębskiego. Podsumowanie i uroczyste wręczenie nagród odbyło się w sali
Rady Miasta Urzędu Miasta 19 września.
W konkursie uczestniczyło 17 zespołów.
Najliczniejszy
udział
w konkursie stanowili uczniowie
z jastrzębskich szkół, choć byli
również reprezentanci szkół z Częstochowy i Tarnowskich Gór. Celem konkursu było upowszechnianie historii Jastrzębia-Zdroju, NSZZ
Solidarność, a także upamiętnianie
ważnych postaci i wydarzeń w naszym regionie jak również w Unii
Europejskiej. Laureaci I miejsca,
Szymon Brejza i Piotr Delijewski
z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana
14

III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, w ramach nagrody od 26 do 30
września uczestniczyli w wyjeździe
do Brukseli na zaproszenie Bolesława Piechy, posła do Parlamentu
Europejskiego.
W imieniu miasta upominkowe
gadżety wręczał Łukasz Kasza –
Przewodniczący Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.
- rg -

1 listopada w dniu Wszystkich Świętych, kiedy jak co
roku będziemy odwiedzali
groby naszych krewnych
i znajomych, spotkamy
młodzież szkół średnich
kwestującą na rzecz jastrzębskiego Hospicjum
Domowego im. księdza Eugeniusza Dutkiewicza SAC
przy parafii św. Katarzyny.
Już od 14 lat w tym szczególnym
dniu zadumy nad życiem i przemijaniem, młodzi ludzie będą prosić
o wsparcie finansowe hospicjum.
Wolontariusze będą posiadać identyfikatory imienne ze zdjęciem
i kwestować do oznaczonych puszek. Osoby, które wrzucą datki,
otrzymają naklejkę samoprzylepną
z logo hospicjum i napisem „Pomagam Hospicjum”.
W tym roku zebrana kwota zostanie przeznaczona na sprzęt i środki higieny osobistej potrzebne do
opieki nad chorymi.
Organizatorzy proszą o życzliwość, przychylność i hojność.
Inf. nadesłana Roman Rajwa
www.jastrzebie.pl

KULTURA

KALENDARZ IMPREZ
Mój przyjaciel miś – warsztaty
plastyczne dla uczniów klas I-III
11 listopada / godz. 10:00
Misie z czterech stron świata –
warsztaty literacko-plastyczne dla
uczniów klas I-III
12 października / godz. 10:00

Biblioteka Główna
ul. Wielkopolska 1a
tel. 32 471 67 68 w. 36

Puchatek i jego rodzina – zabawa
literacka dla przedszkolaków
13 października / godz. 10:00

Akt stworzenia czy Wielki Wybuch? Filozofowie przyrody i koncepcje powstania wszechświata
i życia – wykład z cyklu Filozofia
dla każdego
18 października / godz. 17:30

EkoPaka – zamykamy obieg surowców – warsztaty dla uczniów
szkół podstawowych na temat aluminium

Odkurzamy klasyków: Ernest Hemingway – literackie prezentacje
przy filiżance kawy
20 października / godz. 18:00

Lektura nie bzdura: 12 prac Herkulesa – warsztaty literackie dla
młodzieży
26 października / godz. 10:00
Szlachetne zdrowie… – warsztaty
komputerowe w ramach cyklu Surfujący senior
08 listopada / godz. 18:00
Lektura nie bzdura: Kamienie na
szaniec – warsztaty literackie dla
młodzieży
09 listopada / godz. 10:00
Co nam daje wiara? Główne zagadnienia filozofii religii – wykład
z cyklu Filozofia dla każdego
15 listopada / godz. 17:30
Biblioteka Główna
Galeria „Pod Sową”
ul. Wielkopolska 1a
Postrzeganie natury – wystawa
prac Pauliny Szkatuły
03-31 października
www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj

PĘDZELEK – WARSZTATY ARTYSTYCZNE *
13, 20, 27 października oraz 03,10
listopada
Warsztaty ilustratorskie dla 5,6
-latków / godz. 16:00
Warsztaty artystyczne dla uczniów
szkół podstawowych / godz. 17:00
Projektanci rymów – warsztaty
literackie dla uczniów klas IV-VI
03 listopada / godz. 10:00
Polskie symbole narodowe –
warsztaty edukacyjne dla uczniów
klas IV-VI
07-10 listopada / godz. 10:00
Zabawa z książką – PRZYGODY
PIPPI – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym
Pippi idzie do szkoły
08 listopada / godz. 16:30
Pippi urządza wycieczkę
15 listopada / godz. 16:30

Czystość – niebezpieczna dla
zdrowia. Wykład lek. med. Stanisławy Moczały w ramach cyklu 56
minut dla zdrowia
24 października / godz. 17:30
Rzecz o Iwaszkiewiczu – spotkanie na temat książki Anny Król
Rzeczy.
25 października / godz. 18:00

Miś Rupert
26 października / godz. 17:00

Zabawa z książką: Miś Paddington
– warsztaty literacko-plastyczne
dla dzieci w wieku szkolnym
17-21 października / godz. 10:00
Paddington w metrze
11 października / godz. 16:30
Wyprawa po zakupy
18 października / godz. 16:30
Przygoda nad morzem
25 października / godz. 16:30
Franklin w Bibliotece – warsztaty
literacko-plastyczne dla 3,4-latków
w ramach SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ
Franklin ma zły dzień
12 października / godz. 16:00
Franklin i lekcja muzyki
19 października / godz. 16:00
Franklin i pokaz magii
26 października / godz. 16:00
Franklin i święto duchów
02 listopada / godz. 16:00
Franklin sadzi drzewko
09 listopada / godz. 16:00
Misie z 4 stron świata – warsztaty
literacko-plastyczne dla 5,6-latków
w ramach ILUSTRATORKA
Miś Uszatek
12 października / godz. 17:00
Miś Koralgol
19 października / godz. 17:00

Wierszyki polskich poetów –
warsztaty literacko-plastyczne dla
5,6-latków w ramach ILUSTRATORKA
Wiersze Jana Brzechwy
02 listopada / godz. 17:00
Kolorowy świat Juliana Tuwima
09 listopada / godz. 17:00
Mediateka
ul. Opolska 723
tel. 32 470 11 83
KLASYCZNY MUZYCZNY PAŹDZIERNIK
01-31 października
Klasyka na plakacie – wystawa plakatu muzycznego
Klasyczne Muzyczne Prezentacje –
prezentacja kolekcji nagrań muzyki
poważnej ze zbiorów Mediateki
Powaga niepoważnie – konkurs
muzyczny
Reach For More – Sięgnij po więcej! – wypożycz więcej dokumentów dźwiękowych
Klasyczne popołudnie – występ
słuchaczy Prywatnego Studium
Muzycznego Music Point
20 października / godz. 17:00
15

KALENDARZ IMPREZ
Filia nr 2 Masnówka
ul. Witczaka 3a
tel. 32 476 13 61
Co kraj to obyczaj – konkurs literacki dla dorosłych
03-31 października		
Kosmiczni odkrywcy – konkurs
literacki dla dzieci
03-31 października
Doktor Dolitte – Dzień Baśniowy
19 października / godz. 9:30
List odnaleziony po latach – konkurs literacki dla dorosłych
02-30 listopada		
Uśmiech receptą na zdrowie –
konkurs literacki dla dzieci
02-30 listopada		
Kubuś Puchatek – Dzień Baśniowy
09 listopada / godz. 9:30
Filia nr 5
ul. Jasna 1a
tel. 32 475 25 51
Muzyka dla ucha malucha – zajęcia literacko-muzyczne dla przedszkolaków z udziałem Przemysława
Strączka
25 października / godz. 10:00
A jak Andersen – warsztaty literackie z cyklu Podróże po literaturze dla uczniów Zespołu Szkół
Specjalnych nr 10 im. ks. J. Tischnera
25 października / godz. 11:00 i 26
października / godz. 10:00
Filia nr 10
ul. Reja 10
tel. 32 474 15 62

Światowy Dzień Postaci z Bajek
– głośne czytanie, quiz, warsztaty
manualne
05 listopada / godz. 10:00
Filia nr 14
ul. Brzechwy 7a
tel. 32 473 47 30
Idę do lekarza – warsztaty literacko-plastyczne
11 października / godz. 13:00
Bezpieczni na drodze – warsztaty
edukacyjno-plastyczne
12 października / godz. 10:30
Biblioteka w barwach jesieni –
warsztaty literacko-plastyczne
20 października / godz. 10:00

Urodziny Kubusia Puchatka –
warsztaty literacko-plastyczne
26 października / godz. 10:00

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W programie m.in. koncert
Mateusza Ziółko z zespołem.
Impreza współorganizowana
z Urzędem Miasta
kino „Centrum”
13 października / godz. 13:00
XIV Międzynarodowy Festiwal
Chórów im. ks. Anzelma Skrobola
pod hasłem „Gaude Mater
Polonia – w 1050. rocznicę Chrztu
Polski” - Szczegóły na oddzielnych
plakatach; kościoły dekanatów
jastrzębskich
14-16 października

Koszyczek Czerwonego Kapturka
– Światowy Dzień Postaci z Bajek
03 listopada / godz. 10:00
Zagadkomat: Przyjaciele Pani Musierowicz – konkurs czytelniczy
03-28 października		
Zagadkomat: W tajemniczym
ogrodzie – konkurs czytelniczy
02-30 listopada
Klub Misia Lubisia – zajęcia dla
dzieci w wieku 3-6 lat
środy / godz. 16:00

Festiwal Sztuk Wszelkich
ZDERZENIA DZIAŁAŃ
WRAŻLIWYCH
Szczegóły na plakatach
i w mediach
19-23 października

Papierowe Fantazje – zajęcia z Iris
Folding, orgiami, kirigami
czwartki / godz. 12:00
Plamka – warsztaty plastyczne
rozwijające zainteresowanie sztuką
dla dzieci w wieku szkolnym
piątki / godz. 12:00

Szkolne przygody Pimpusia Sadełko – prezentacja multimedialna, czytanie fragmentów książki,
warsztaty artystyczne
13 października / godz. 10:00
Psiaki bohaterami książek – cykliczna wyprawa do schroniska
w ramach Światowego Dnia Zwierząt
18 października / godz. 10:00

klub „Kaktus”
28 października / godz. 17:00

„Polterabend” - inscenizacja
przedweselnego zwyczaju
w wykonaniu Zepołu
Folklorystyczniego „Jastrzymbioki”
Galeria Historii Miasta
20 października / godz. 17:00

Chodź ze mną do łóżka Monodram Sonii Bohosiewicz.
Reżyseria Adam Sajnuk.
Kino Centrum
Bilety w cenie 40 zł do nabycia w
kasie Kina Centrum, klubie Kaktus
oraz w zakładach pracy.
20 października / godz. 19:00

Rozstrzygnięcie Konkursu na
Najciekawszy Latawiec
www.jastrzebie.pl
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WYSTAWY
MAGAZYN 22
Marcin Chałupka GUMARDŻOS
SAKARTAVELO – MOJA MAŁA
GRUZJA
Marcin Chałupka – dziennikarz,
muzyk oraz fotograf. Jego prace
można było oglądać nie tylko
w Polsce ale również na zagranicznych wystawach oraz w licznych
publikacjach (Strobox, Dark Beauty
Magazine, Iamginada czy Xpression Magazine).
W ostatnich latach kolejną jego
pasją stały się podróże. Podróże
w kierunki nie oczywiste, mniej
znane. Wystawa ta jest próbą połączenia wszystkich tych fascynacji.
6-28 października
Wernisaż: 6 października / godz.
18:00
GALERIA EPICENTRUM
MALOWANE PLAMĄ – Klaudia
Pawelec-Gliklich
Autorka mieszka i tworzy
w Żorach. W 2007 roku ukończyła
studia na Uniwersytecie Śląskim
w Cieszynie, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk
plastycznych – specjalizacja malarstwo. Od kilku lat zajmuje się
sztuką w szerokim znaczeniu
tego pojęcia. Założyła Pracownię
Aquarelle a od roku 2011 jest inicjatorką wystawy „Młode Talenty”.
Współpracuje z galeriami w całej
Polsce, a jej obrazy goszczą w wielu prywatnych kolekcjach. Prace
swoje prezentowała na ponad 45
wystawach, zarówno zbiorowych
jak i indywidualnych.
7-28 października
Wernisaż: 7 października / godz.
18:00
GALERIA HISTORII MIASTA
„Od rompli do Frani” - wystawa
dawnych sprzętów do prania oraz
innych przyborów toaletowych.
Higiena na dawnej wsi nie odgrywała aż tak ważnej roli jak dziś.
Jednak mnogość i różnorodność
zebranych eksponatów, dotyczących procesu prania i czyszczenia
odzieży, a także sposobów dbania o
higienę, świadczy o rozwoju technik i sprzętów służących do tych
czynności.

KALENDARZ IMPREZ
Na nowej wystawie czasowej zaprezentowane zostały sprzęty służące
do prania, maglowania, prasowania
oraz inne przybory toaletowe pochodzące ze zbiorów GHM.
Dzięki działalności Galerii Historii
Miasta, będącej muzealną placówką
Miejskiego Ośrodka Kultury, zgromadzono i zabezpieczono znaczne
ilości sprzętów pokazujących życie
codzienne mieszkańców ziemi jastrzębskiej i okolic.
Do 21 października.
Wystawy stałe:
„Chata śląska”
„Historia węglem pisana”
„Henryk Sławik z Szerokiej”
„Moje M”
W przypadku grup zorganizowanych konieczna jest wcześniejsza
rezerwacja telefoniczna.
Polterabent – podczas wydarzenia
można zobaczyć inscenizację przed
weselnego zwyczaju nazywanego
polterabent. Tak, jak w zeszłym
roku kiszenie kapusty i dwa lata
temu szkubaczki, podobnie i w tym
tłuczenie szkorup zaprezentują panie z prężnie działającego Zespołu
Folklorystycznego „Jastrzymbioki”.
Celem widowiska jest przybliżenie
tradycji i folkloru naszego regionu.
20 października / godz. 17:00
w Galerii Historii Miasta.

SPORT

Mecz Jastrzębski Węgiel - BBTS
Bielsko-Biała
15 październik
Mecz GKS Jastrzębie - Pniówek
Pawłowice Śląskie
15 październik
Mecz JKH GKS Jastrzębie - COMARCH Cracovia
23 października
Mecz Jastrzębski Węgiel - MKS
Będzin
26 października

Mecz JKH GKS Jastrzębie - TatrySki Podhale Nowy Targ
28 października
Mecz GKS Jastrzębie - Stal Brzeg
29 października
„Hej Szkoło!” VII Edycja Młodzieżowej Ligi Biegowej
20października / godz. 8:30
Poniedziałki:
- 18.00-19.00 - Zajęcia fitness AERIAL MOBILITY & STRENGTH
- Stadion Miejski, duża sala fitness
-18.00-19.00 - Zajęcia fitness – SALSATION - Stadion Miejski, mała sala
fitness
- 19.00-20.00 - Zajęcia fitness - TBC
FUNCTIONAL - Stadion Miejski,
mała sala fitness
- 19.00-20.30 - Zajęcia fitness - VINYASA JOGA -Stadion Miejski, duża
sala fitness
- 20.00-21.00 - Zajęcia fitness - Płaski
Brzuch - Stadion miejski, mała sala
fitness
Wtorki:
11.00-12.00 - Zajęcia fitness - AKTYWNY SENIOR - Stadion Miejski,
duża sala fitness
- 17.30-18.30 - Zajęcia fitness – TABATA - Stadion Miejski, mała sala
fitness
18.00
- 18.15-19.15 - Zajęcia fitness – ZUMBA - Stadion Miejski, duża sala fitness
- 18.30-19.30 - Zajęcia fitness – deepWork - Stadion Miejski, mała sala
fitness,
- 19.15-20.15 - Zajęcia fitness – PILATES - Stadion Miejski, duża sala
fitness
- 20.15-21.30 - Zajęcia fitness AERIAL JOGA - Stadion Miejski,
mała sala fitness
- 20.15-21.15 - Zajęcia fitness ZDROWY KRĘGOSŁUP z elementami JOGI - Stadion Miejski, mała sala
fitness
Środy:
- 17.00-18.00 - Zajęcia fitness - INTERWAŁY JUMP - Stadion Miejski,
duża sala fitness
- 18.00-19.00 - Zajęcia fitness - INTERWAŁY JUMP - Stadion Miejski,
duża sala fitness
- 19.00-20.00 - Zajęcia fitness FUNCTIONAL /DANCE STEP Stadion Miejski, mała sala fitness
- 19.00-20.00 - Zajęcia fitness -

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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KALENDARZ IMPREZ
AERIAL Fitness - Stadion Miejski,
duża sala fitness
- 20.00-21.00 - Zajęcia fitness – ZUMBA - Stadion Miejski, duża sala fitness
Czwartki:
- 9.30-10.30 - Zajęcia fitness - AKTYWNY SENIOR - Stadion Miejski,
duża sala fitness
- 17.15-18.15 - Zajęcia fitness - PILATES RING - Stadion Miejski, mała
sala fitness
- 18.15-19.15 - Zajęcia fitness –
STRETCHING - Stadion Miejski,
mała sala fitness
- 18.15-19.15 -Zajęcia fitness AERIAL MOBILITY &STRENGTH
- Stadion Miejski, duża sala fitness
- 19.15-20.45 - Zajęcia fitness - VINY-

ASA JOGA - Stadion Miejski, duża
sala fitness

SATION - Stadion Miejski, duża sala
fitness

Piątki:
- 17.15-18.30 - Zajęcia fitnessAERIAL JOGA - Stadion Miejski,
duża sala fitness
- 18.00-19.00 - Zajęcia fitness FUNCTIONAL/DANCE STEP - Stadion Miejski, mała sala fitness
- 19.00-20.00 - Zajęcia fitness – ZUMBA - Stadion Miejski, mała sala fitness
- 19.00-20.00 - Zajęcia fitness - PILATES duże piłki - Stadion Miejski,
duża sala fitness
- 20.00-21.00 - Zajęcia fitness - HIT
Spalanie - Stadion Miejski, mała sala
fitness
- 20.00-21.00 - Zajęcia fitness –SAL-

Soboty:
- 8.30-10.00 - Zajęcia fitness - VINYASA ROZCIĄGAJĄCA- Stadion
Miejsca, duża sala fitness
- 9.00-10.00 - Zajęcia fitness - KALISTENIKA - Stadion Miejski, mała
sala fitness
- 10.00-11.15 - Zajęcia fitness – deepWork - Stadion Miejski, duża sala
fitness
- 10.00-11.00 - Zajęcia fitness - KALISTENIKA Stadion Miejski, mała sala
fitness 11.00 i 18.00
- 11.15-12.15 - Zajęcia fitness - INTERWAŁ JUMP Stadion Miejski,
duża sala fitness

www.jastrzebie.pl
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Wzbij się
wyobraźnią!

KULTURA

Kolorowe latawce cieszą
oko nie tylko dzieci, bo nie
przejdzie obok nich obojętnie także dorosły. Pamiętając o tym Klub Kaktus zorganizował konkurs
na najciekawszy latawiec.
Latawiec można stworzyć dowolną techniką, a konkurs ma na celu
zainteresowanie dzieci i młodzieży
tematyką lotnictwa, modelarstwa
oraz pobudzenie kreatywności
przez zabawę plastyczną. Latawiec
może mieć formę płaską lub półpłaską. Prace należy dostarczyć do 21
października do Klubu Kaktus przy
ul. Katowickiej 24. Rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 28 października o godzinie
17.00.

Polska Noc
Kabaretowa
2016
Rusza piąta edycja wyjątkowego
widowiska kabaretowego, które co
roku gromadzi miłośników dużej
dawki zdrowego śmiechu i dobrego humoru. Polska Noc Kabaretowa
zawita do Jastrzębia-Zdroju 22 października.
W hali widowiskowo-sportowej
publiczność bawić będą: Paranienormalni, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Moralnego Niepokoju oraz Kabaret K2 w premierowych
programach. Prowadzeniem imprezy zajmie się Kabaret Nowaki.
Jak zapewniają organizatorzy, setki zagranych spektakli, kolejne lata
szlifowania ich formuły i poznawania oczekiwań widzów pozwoliły
stworzyć najlepsze i największe widowisko kabaretowe w kraju.
www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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MIASTO

Jastrzębianki
na obrazach
Od 4 listopada w Galerii Historii Miasta zagoszczą „Kobiety z Jastrzębia-Zdroju”. Nowa wystawa malarstwa
Grzegorza Mioduszewskiego, to prezentacja kolekcji
obrazów, których tematem są kobiety z naszego miasta. Malarz przedstawia głównie te panie, które wnoszą
w życie Jastrzębia-Zdroju wyjątkowy wkład ze względu na swoje pasje, czy też chociażby odpowiedzialne
profesje. Ekspozycję dopełni także kilka ważnych i nagradzanych obrazów z dorobku artysty.
Wystawa jest organizowana w oparciu o środki ze stypendium Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Promotorem i sponsorem tego wydarzenia jest Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju.
Wernisaż odbędzie się 4 listopada o godz. 18.00.
Wstęp jest bezpłatny.
Galeria Historii Miasta
ul. Witczaka 4
Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 47 11 757

Praga tętni życiem
We wrześniu Miejską Bibliotekę Publiczną w Jastrzębiu-Zdroju odwiedził Aleksander
Kaczorowski, autor zbioru esejów „Praski elementarz”, biografii Havla i Hrabala, powieści „Praskie łowy” oraz zbioru małych narracji wspomnieniowych „Ballada o kapciach.”
O początkach swojej fascynacji mówił:
„Odkryłem Czechy poprzez Hrabala
i Kunderę, ale szybko okazało się, że jest
dużo więcej ciekawych pisarzy”. Nasi
południowi sąsiedzi oczarowali tłumacza także swoim językiem. Aleksander
Kaczorowski opowiadał o swojej pracy
nad biografiami, podkreślając, że był to
bardzo czasochłonny proces, zwłaszcza
że zawsze stara się ukazywać portretowane postaci wielowymiarowo, wpisując je w szeroki kontekst historyczny,
polityczny i kulturowy. Na pytanie o innego pisarza, którego warto przybliżyć
polskiemu czytelnikowi, odpowiedział
„warto byłoby przetłumaczyć nieznane dotąd teksty Oty Pavla, który jest
nam znany przede wszystkim z książki
Śmierć pięknych saren”. Ponadto autor
zdradził, że pracuje nad biografią tego
pisarza i przybliżył uczestnikom najciekawsze wydarzenia z jego życia. Spotkanie poprowadził tłumacz i krytyk
literacki Leszek Engelking.
Info. nadesłana: MBP
fot. Agata Krypczyk

www.jastrzebie.pl
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Miejski Rzecznik Konsumentów radzi:
przeczytaj umowę zanim podpiszesz
Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów zgłaszają się
osoby, które podpisały umowę nie zapoznając się z jej treścią, zawierzając przedstawicielowi firmy, że na przykład
reprezentuje dotychczasowego dostawcę usług lub że
przedstawiona oferta jest korzystniejsza niż dotychczasowa.

źródło: pl.freepik.com

Konsumenci podpisują przedstawione im do podpisu dokumenty
– bez ich przeczytania – i niestety „odkładają je do szuflady”. Najczęściej dotychczasowy dostawca usług (telekomunikacyjnych,
energii elektrycznej) informuje
telefonicznie bądź pisemnie, że
konsument podpisał nową umowę
z nowym dostawcą. Bardzo często
w ślad za tym idzie obowiązek zapłacenia dotychczasowemu dostawcy wysokich kar za rozwiązanie umowy przed terminem na
jaki została zawarta. W przypadku
gdy zdecydujemy się, aby pozostać
klientem dotychczasowego dostawcy, nowy dostawca ma prawo
naliczyć konsumentowi podobną
karę.
Po raz kolejny Rzecznik Konsumentów prosi mieszkańców, aby
podpisując tego rodzaju umowy
(zawierane w naszych mieszkaniach) pamiętali o kilku istotnych
sprawach:

1. Sprawdźmy, czy osoba podająca
się za pracownika danej firmy, rzeczywiście nim jest. Każda taka osoba powinna mieć identyfikator.
2. Poinformujmy osobę proponującą nam zawarcie umowy, że podjęcie ostatecznej decyzji będzie
możliwe po konsultacji tej sprawy z
rodziną, bądź Rzecznikiem Konsumentów.
3. Jeżeli podpisaliśmy taką umowę poza lokalem przedsiębiorstwa
(czyli w naszym mieszkaniu, na pokazie), możemy od niej odstąpić
bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej podpisania.
Takie oświadczenie składamy na
piśmie, wysyłając je listem poleconym na adres firmy.
4. Istotne jest, aby każdy podpisany
przez nas dokument posiadał kopię,

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

która zostanie pozostawiona przez
przedstawiciela firmy do naszej
dyspozycji. Nie podpisujmy dokumentów, które nie są wypełnione
(in blanco).
5.
Nie
podejmujmy
decyzji
o zawarciu jakiejkolwiek umowy pochopnie, dajmy sobie kilka
dni na zastanowienie. Poprośmy
o pozostawienie druku umowy,
celem zapoznania się z jej warunkami przed jej podpisaniem.
Uczciwy przedstawiciel handlowy nie odmówi nam tego prawa
i umówi się na kolejne spotkanie.
6. Przekazujmy powyższe informacje naszym bliskim, sąsiadom,
szczególnie w podeszłym wieku,
gdyż najczęściej to oni padają ofiarą pochopnie podjętych decyzji.
- es -

Miejski Rzecznik Konsumentów
Ewelina Stelmach
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, pok. 407B
tel. 32 47 85 351

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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Jak kluby uzyskują wsparcie
FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU

01

30 dni przed naborem wniosków

NABÓR WNIOSKÓW

02

do 15 listopada

PRACE KOMISJI

03

opiniowanie wniosków w sprawie przyznania dotacji na wsparcie zadania w zakresie

KOREKTA KOSZTORYSU

05

PODPISANIE UMOWY

na wskazane konto dotowanego zgodnie

07

04

06

ANALIZA REALIZACJI ZADANIA
wizytacje pracowników merytorycznych
w klubach zgodnie z harmonogramem

SPRAWOZDANIE

09

08

ROZLICZENIE DOTACJI

www.jastrzebie.pl
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Sanatorium im. Marszałka Piłsudskiego
W niedzielę 14 października 1928
r. miało miejsce uroczyste otwarcie sanatorium im. Piłsudskiego
w Jastrzębiu-Zdroju. Na uroczystość przybyły osoby sprawujące
najważniejsze funkcje publiczne
m.in. wojewoda śląski Michał Grażyński, marszałek Sejmu Śląskiego Konstanty Wolny, prezydent
Katowic Adam Kocur, starosta Jan
Wyglenda, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Antoni Gunia
oraz prezes Związku Powstańców
Śląskich Rudolf Kornke. Aktu poświęcenia dokonał ks. kanonik Wiktor Loss z Pawłowic. Sanatorium
mogło przyjąć 100 chorych umieszczonych w 37 pokojach, a w budynku znalazły się także mieszkania dla
urzędników, zarządu i służby, co
dawało w sumie 100 pomieszczeń.
Opiekę lekarską sprawował dr Stanisław Typrowicz, natomiast zarządcą mianowano majora w stanie
spoczynku Faruzela.
Fryderyk
Faruzel
pochodził
z Cieszyna, gdzie przyszedł na świat
2 kwietnia 1896 r. Tam uczęszczał
do szkoły handlowej, a po maturze
w 1914 r. został powołany do armii
austriackiej. Brał udział w I wojnie
światowej i wojnie polsko-bolszewickiej, po czym został awansowany do stopnia kapitana oraz odznaczony Krzyżem Walecznych. Służył
w 64 pp w Grudziądzu, gdzie dowo-

dził kompanią. Na początku 1927 r.
otrzymał stopień majora, a po kilku miesiącach został przeniesiony
w stan spoczynku z przydziałem do
Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr 5
Kraków, podlegając Powiatowej Komendzie Uzupełnień w Pszczynie.
Rok później został zarządcą sanatorium w Jastrzębiu, gdzie pracował
do wybuchu drugiej wojny światowej. Dodatkowo w 1933 r. został
pierwszym prezesem Oddziału Towarzystwa Polaków Ewangelików
w Ruptawie. W kampanii wrześniowej 1939 r. został ciężko ranny
i zmarł 2 października w lubartowskim szpitalu.
W czasie niemieckiej okupacji
sanatorium było wykorzystywane
m.in. jako szpital położniczy oraz
ośrodek badań biologicznych w ramach tzw. „Miasta Matek”. Rok po
zakończeniu wojny budynek ponownie został otwarty dla inwalidów i powstańców śląskich. Pięć lat
później obiekt został przekształcony w Sanatorium Rehabilitacyjne
dla dzieci po chorobie Heine-Medina. Działalność ośrodka rozpoczęła
się w 1952 r., a jego dyrektorem został dr Kmieć.
Kazimierz Kmieć urodził się
3 grudnia 1920 r. w Radomsku.
W czasie wojny jako sanitariusz brał
udział w akcjach „Burza” oraz „Zemsta”. Po zakończeniu wojny pod-

jął studia na Akademii Medycznej
w Łodzi, które ukończył w 1949 r.
i rozpoczął pracę lekarza w szpitalu klinicznym w Łodzi. Jako wyróżniający się lekarz pediatra otrzymał
w 1951 r. przydział do pracy w Jastrzębiu, gdzie miał za zadanie
zorganizowanie Zakładu Leczniczo-Wychowawczego dla dzieci po
chorobie Heine-Medina. W sanatorium przepracował ponad 50 lat,
a za zasługi otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski, Medal
Zasłużonego dla miasta Jastrzębia-Zdroju. Tytuł honorowy zasłużonego Lekarza Polskiej Rzeczpospolitej, Złotą Odznaką Zasłużonego w Rozwoju Województwa
Katowickiego, medal „Człowiekowi
Szlachetnemu – Dzieci i Złotą Odznakę Towarzystwa do Walki z Kalectwem. Kazimierz Kmieć zmarł
2 sierpnia 2013 r.
Obecnie Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci to wizytówka naszego miasta, którego dyrektorką jest Henryka Drużyńska
– Skarbek.
Dariusz Mazur

SPROSTOWANIE
Informujemy, że Autorem artykułu „Zapomniany ułan” z poprzedniego numeru jest
pan Marek Mosz, a nie Dariusz Mazur.
Za pomyłkę serdecznie przepraszamy.

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Segregujesz? Płacisz mniej!
O wysokości stawki opłaty zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
decydują
koszty
odbierania,
transportu, zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
koszty
tworzenia
i utrzymania punktów selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
koszty obsługi administracyjnej
systemu oraz koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego
postępowania z odpadami komu-

nalnymi, a w przypadku zabudowy
wielorodzinnej dodatkowo jeszcze
koszty wyposażenia nieruchomości
w pojemniki na odpady komunalne zmieszane. Jak plasują się
koszty wywozu śmieci? Opłaty jakie są wprowadzone w mieście
należą do jednych z najniższych
w regionie.
Warto przypomnieć, że GPZON
przyjmuje odpady nieodpłatnie, należy je jedynie dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt.

01

MIASTO
SEGREGOWALNE

SEGREGOWALNE

9,00

15,00

9,00

16,00

PSZCZYNA

9,20

16,00

CIESZYN

10,30

19,53

10,80

18,00

11,00

22,00

14,00

20,00

RYBNIK

KATOWICE

Odpady dostarczone do GPZON
muszą być posegregowane i nie
mogą być zanieczyszczone innymi
odpadami. Żeby uniknąć wątpliwości co do składu wskazane jest, by
były one przekazywane w oryginalnych, szczelnych i zamkniętych
opakowaniach, bądź opisane.
Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.jastrzebie.pl/gospodarka-odpadami/

ODBIÓR Z TERENU

zmieszane odpady
komunalne

odpady z tworzyw sztucznych,
metali i opakowania

odpady wielkogabarytowe

papier
i tektura

z samochodów osobowych

i elektroniczny

02

SAMODZIELNE
DOSTARCZENIE

przeterminowane
leki

zuzyte baterie
i akumulatory

i elektroniczny

GPZON,
pojemniki
w aptekach

GPZON,
placówki
handlowe

GPZON,
placówki
handlowe

odpady niebezpieczne
(farby, chemikalia itp.)

odpady zielone

odpady zielone
i elektroniczny

odpady wielkogabarytowe

GPZON

z samochodów osobowych

Gminny Punkt Zbierania Odpadów
Niebezpiecznych (GPZON)
ul. Dworcowa 17d
tel. 32 475 14 95 wew. 29 lub 37
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 7.30-17.00
soboty 8.00-12.00

GPZON

www.jastrzebie.pl
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03

Prowadzący PSZOK:
Przedsiębiorstwo SpedycyjnoTransportowe „TRANSGÓR” S.A.
ul. Norwida 34
44-268 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 474 07 52

ODPADY PRZYJMOWANE
W PUNKCIE SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK)

odpady zielone

odpady budowlane
odpady komunalne

limitowana
do 500 kg / rok

nielimitowana

rok w przypadku
zabudowy jednorodzinnej

rodzinnych ogrodów

04

mieszkalny / rok

rok w przypadku

zabudowanych budynkami
wielorodzinnymi

zabudowanych budynkami
wielorodzinnymi

ODPADY BUDOWLANE

W WYNIKU PRAC ZLECONYCH
/ PROWADZONYCH

remontowo-budowlanej

jednorodzinnej, a w zabudowie

odpad komunalny,

500 kg / rok

stosowne zezwolenie*

zezwolenie*

* zgodnie z zapisami ustawy o odpadach wytwórcą
odpadów powstających w wyniku świadczenia usług
w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest
podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa
o świadczenie usług stanowi inaczej

rok w przypadku
zabudowy jednorodzinnej

05

17 01 03 Odpady innych

17 01 02 Gruz ceglany

zabudowanych budynkami
wielorodzinnymi

gospodarowanie
odpadami komunalnymi
UWAGA!

17 01 80
tapety i okleiny itp.

17 01 07 Zmieszane
odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych

rok w przypadku

zabudowanych budynkami
wielorodzinnymi

do 500 kg / rok w ramach

ODPADY BUDOWLANE
ODPAD KOMUNALNY
PRZYJMOWANE W PSZOK

17 01 01 Odpady z betonu
oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów

mieszkalny / rok

17 06 04
wymienione
w 17 06 01, 17 06 03

17 03 80 Odpadowa papa

17 09 04 Zmieszane
odpady z budowy,
09 01, 17 09 02 i 17 09 03

w 17 01 06

www.facebook.com/MiastoJastrzebieZdroj
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Seniorzy zapraszają!

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:
- 30 listopada – zabawa andrzejkowa, rest. Hawana, godz. 17.00,
- święta Bożego Narodzenia: Wigilijna – 17 grudnia 2016 godzina 17:00.
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
źródło: pl.freepik.com

Wycieczki z emerytami
Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza wszystkich, nie tylko członków stowarzyszenia, do udziału
w wycieczkach:
- 9 listopada – wyjazd do Teatru
Ziemi Rybnickiej na znakomitą komedię w gwiazdorskiej obsadzie
„Przepraszam, co pan tu robi?”.
Miejsca w pierwszym rzędzie. Cena
100 zł z dojazdem;
- 17 grudnia - wyjazd do Krakowa
na Jarmark Świąteczny, malowanie
bombek, z obiadem 100 zł;
- 20-28 grudnia – Zakopane, 9 dni,
termy, wieczór góralski, występy
góralskie, uroczysta wigilia, noclegi
w domu wczasowym. Cena 900 zł;
a w Nowym Roku 2017:
- 07 stycznia – sobota – wyjazd do
Wadowic na Ruchomą Szopkę i do
Parku św. Mikołaja z obiadem i wejściówka. Cena około 100 zł. Wyjazd
godzina 12:00;
- 14 stycznia – Kraków, Fabryka
Bombek. Zwiedzanie szopek krakowskich + Zator, Park św. Mikołaja
z obiadem. Wyjazd o godzinie 8:00.
Cena około 100 zł;
- 20 do 22 stycznia – Warszawa –
Niepokalanów Zamek Warszawski
Wilanów, Warszawa w świątecznej
szacie. Wyjazd godzina 7:00. Cena
około 450 zł z noclegiem w hotelu;
- 18 luty – Kulig w Ustroniu
z obiadem. Cena 80 zł;

- 18 marca – Kraków i Łagiewniki – Centrum Jana Pawła II. Cena
z obiadem i Meleksem oraz malowanie jaj – 120 zł;
- 08 do 21 kwietnia – Święta Wielkanocne w Jarosławcu z 40 zabiegami,
2 ogniskami, biesiadą, dojazdy, wyżywienie oraz opłata klimatyczna.
Cena 1700 zł. Zapisy do 31 grudnia
2016 r.
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.
Osoby, które mają problemy w chodzeniu przez wrastające paznokcie
i odciski mogą skontaktować się
z Agnieszką Wójcik, która służy pomocą w tym właśnie schorzeniu.
Można prosić o dojazd do domu lub
skorzystać u Pani Agnieszki w domu
w Żorach. Cena usługi i pielęgnacji
do uzgodnienia. Kontakt: tel: 606
780 187 lub email: aga@pediver.pl /
www.perdiver.pl

PZERiI oddz.rejonowy w Jastrzębiu
Zdroju przypomina, że w siedzibie
biura przy ul. 1 Maja 45 wydawane
są zaświadczenia na zniżkę kolejową PKP dla wszystkich emerytów
i inwalidów niezależnie od przynależności do związku.
W dniu 22 pażdziernika zapraszamy
na zabawę z okazji Dnia Seniora,
rest. Hawana, godz. 17.00,
- 14 grudzień organizujemy spotkanie opłatkowe dla wszystkich zarządów kół terenowych rest. Hawana godz. 10.00.
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:
- 6 i 20 października, godz. 15.0017.00,
- 10 i 24 listopada, godz. 15.00-17.00,
- 8 i 15 grudnia, godz. 15.00-17.00.
Spotkania diabetyków odbywają się
w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 a.
www.jastrzebie.pl
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Nowe dane satelitarne

MIASTO

W Internetowym Planie Miasta (IPM) w profilu „Pionowe przemieszczenia terenu” opublikowano najnowsze dane odnośnie osiadań terenu na obszarze miasta Jastrzębia-Zdroju.
Użyto do tego celu obrazów satelitarnych wykonanych
24 maja, 7 lipca oraz 20 sierpnia. Osiadania terenu zidentyfikowane w okresie maj – lipiec oraz lipiec – sierpień występują w środkowej i północnej części miasta
i są znacząco mniejsze niż w poprzednich miesiącach.
Ich wartości wynoszą maksymalnie 5 oraz 3,2 cm. Natomiast sumaryczna wartość osiadań zaobserwowana w okresie 14 września 2015 r. – 20 sierpnia 2016 r.
wyniosła maksymalnie 68 cm. Prezentowane dane są
również dostępne za pomocą usług WMS (ang. Web
Map Service) pod adresem URL: http://mapa.um.jastrzebie.pl/isdp/gs/ows/wms?.
Zapraszamy do odwiedzin IPM.

Nowe gadżety z miasta
W sprzedaży są już nowe wzory jastrzębskich magnesów na
lodówkę. Chętni mogą nabyć pojedyncze egzemplarze lub
zaopatrzyć się w całą serię zaprojektowaną na podstawie
pięciu wielobarwnych pocztówek, wykonanych techniką litograficzną.
Ilustracje przedstawiają dawną architekturę uzdrowiskową naszego miasta. Jeśli pomysł spotka się z zainteresowaniem, powstaną kolejne serie tematyczne.
Magnesy można nabyć w cenie 6 zł/szt. w placówce Miejskiego Ośrodka Kultury – Galerii Historii Miasta, która znajduje się w Parku Zdrojowym przy ul. Witczaka 4 i czynna jest
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.30.
Ilość magnesów ograniczona!
Inf. nadesłana MOK GHM

fot. Anna Lerch-Wójcik

Inwentaryzacja wyrobów zawierających
azbest
Do 10 grudnia na terenie Jastrzębia-Zdroju prowadzona będzie inwentaryzacja wyrobów
zawierających azbest, stanowiących własność osób fizycznych. Spis z natury obejmuje
pokrycia dachowe z płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich – tzw. „eternit”.
Prowadzona inwentaryzacja ma na celu ustalenie ilości
i stanu technicznego użytkowanych wyrobów zawierających azbest. Posłuży ona do opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”.
Prosimy mieszkańców o udzielenie informacji osobie prowadzącej inwentaryzację oraz umożliwienie
dokonania stosownych pomiarów i oględzin na terenie
danej nieruchomości. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest prowadzona będzie na zlecenie Miasta Jastrzębie-Zdrój przez osoby posiadające imienne
upoważnienie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.
- oprac. kw -

UWAGA
AZBEST
źródło fot.: http://borki.info.pl/tag/azbest/
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OGŁOSZENIA
WYKAZ
Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju ul. 1 Maja 55, działając
na podstawia Art.35 Ust.1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali
użytkowych oraz gruntów, stanowiących własność Miasta JastrzębieZdrój, przeznaczonych pod wynajem.
Obręb:
Jastrzębie-Zdrój
Nr działki:
417, 421, 427/2
Nr księgi wieczystej:
GL1J/00008905/0
Powierzchnia użytkowa:
12,50 m2
Powierzchnia piwnic:
----------------------Powierzchnia dodatkowa:
----------------------Adres:
PPH A lok. C-4
Przeznaczenie:
Ograniczenie dotyczy branż
do prowadzenia których
niezbędna jest woda
Minimalna stawka czynszu
za najem [zł/m-c]:
*
Okres najmu:
Do trzech lat
Termin opłat:
Do 10-tego każdego miesiąca

Obręb:
Jastrzębie-Zdrój
Nr działki:
115/13
Nr księgi wieczystej:
GL1J/00015629/3
Powierzchnia użytkowa:
56,89 m2
Powierzchnia piwnic:
----------------------Powierzchnia dodatkowa:
----------------------Adres:
ul. Jasna 1A
Przeznaczenie:
Bez ograniczenia branży
Minimalna stawka czynszu
za najem [zł/m-c]:
*
Okres najmu:
Do trzech lat
Termin opłat:
Do 10-tego każdego miesiąca

Korzystasz z platformy?
Celem tego serwisu jest promowanie dialogu społecznego, zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców w tym zakresie. Projekt ma
zwrócić uwagę i uświadomić jastrzębianom rolę aktywności społecznej w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, prowadzić do
zmiany świadomości mieszkańców
i pokazać, że mogą współdecydować o kształcie miasta, a co za tym
idzie – jego i swojej przyszłości.
Chcemy informować Państwa o inwestycjach realizowanych w mieście oraz zapoznać się z uwagami
na ich temat. Tematy, co do których
zbieramy opinie mieszkańców, pojawiać się będą w postaci moderowanych wątków. Serwis jest administrowany przez pracowników
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Przed rozpoczęciem korzystania
z narzędzi dostępnych w ramach
serwisu wymagane jest zapoznanie
się z regulaminem. Zanim wyślesz
28

*
Minimalne
miesięczne
stawki
czynszu zostały ustalone zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr
Or.IV.0050.589.2015 z dnia 10.11.2015
roku w sprawie ustalenia minimalnych
stawek czynszowych i opłat za lokale
użytkowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej, stanowiące własność
Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Stawki czynszu z dniem 01 stycznia każdego roku będą podwyższane
w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi
wzrostu
cen
towarów
i usług konsumpcyjnych, w okresie trzech pierwszych kwartałów,
w których stawki uległy podwyższeniu
w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego. Wskaźnik wzrostu
cen ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego po ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczpospolitej „Monitor
Polski”.
Informacji o przedmiocie najmu
udziela Dział Administrowania Nieruchomościami MZN (tel. 32 478 70
16)
Zgodnie z Uchwała Nr LXIII/814/2010
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia
28 października 2010 roku w sprawie
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność
Miasta Jastrzębie-Zdrój, wynajmujący
może zawrzeć umowę z obecnym Najemcą.

Zagubione
W Urzędzie Miasta działa Biuro
Rzeczy Znalezionych.
Biuro Rzeczy Znalezionych, Wydział Organizacyjny pok. 009 lub
015, budynek B, tel. 32 47 85 252 lub
32 47 85 197

swoją wiadomość przeczytaj ją dokładnie i sprawdź, czy odnosi się do
konsultowanego tematu. Ułatwisz
w ten sposób wyszukiwanie informacji innym użytkownikom. Należy
pamiętać, że posty są dodawane po
zaakceptowaniu przez moderatora
danego wątku.
UWAGA! Serwis konsultacyjny
ma na celu poznanie opinii mieszkańców na różne tematy związane
z życiem miasta. Do składania skarg
i wniosków służy odrębna procedura.
- oprac. rg -

Osoby zainteresowane proszone
są o zgłaszanie się do Marka Basiury – podinspektora w Wydziale Organizacyjnym – nr tel. 504 053 849.
SPIS RZECZY ZNALEZIONYCH
PRZEKAZANYCH DO BIURA RZECZY ZNALEZIONYCH W ROKU
2016:
1. ROWER GÓRSKI MARKI TORNADO TRAFFIC - 28.06.2016 r.
2. TELEFON KOMÓRKOWY NOKIA - 06.09.2016 r.
3. TELEFON KOMÓRKOWY
SONY XPERIA - 04.10.2016 r.
4. TELEFON KOMÓRKOWY
MARKI RONO - 04.10.2016 r.
www.jastrzebie.pl

Wysoka forma biegaczy

SPORT

Ostatni weekend września obfitował w sukcesy zawodników z Klubu Biegacza MOSiR Jastrzębie, którzy wywalczyli kilka kolejnych medali, a także ustanawiali nowe
rekordy klubu.
24 września Kamil Swalski wystąpił
na Mistrzostwach Polski Młodzików w Słubicach i na dystansie 600
m został dwunastym biegaczem w
kraju, ustanawiając przy tym nowy
rekord życiowy. Podczas mityngu
lekkoatletycznego w Rybniku złoto
i rekord klubu do 13 lat na dystansie
200 m wywalczył Łukasz Urbanek,

natomiast pierwsze miejsce wśród
juniorów młodszych zdobył Dawid
Krakowski (na dystansie 300 m)
ustanawiając swój nowy rekord życiowy. Brązowe medale zdobyły też
Antonia Michalak oraz Małgorzata
Lose.
Warty odnotowania jest także rezultat Grzegorza Szulika, który 25

Historyczne złoto
Laury Grzyb
Kolejny znaczący sukces w swojej sportowej karierze zanotowała Laura Grzyb
reprezentująca Bokserski Klub Sportowy
Jastrzębie. 2 października w Grudziądzu
jastrzębianka wywalczyła złoty medal Mistrzostw Polski seniorek.

fot. Adrian Sawko

września w Knurowie podczas Mistrzostw Polski Górników wywalczył srebro. Bieg odbył się dystansie 10 kilometrów, a zawodnik z Jastrzębia-Zdroju uzyskał czas 34’30.
- mg -

Laura Grzyb w kategorii do 54 kg najpierw w walce
o finał pewnie pokonała przez nokaut Annę Mikołajską reprezentującą Astorię Bydgoszcz, a następnie już
w finale rozprawiła się z Karoliną Miętką z Kontry Elbląg.
Triumf w finałowej batalii sędziowie jednogłośnie
przyznali jastrzębiance i tym samym pierwszy tytuł
mistrzyni kraju trafił do Laury Grzyb.
W Grudziądzu medal wywalczyła również inna reprezentantka BKS-u Jastrzębie, Klaudia Sołtys, która
zdobyła brąz w kategorii do 64 kg.
- mg -

Nautilus górą
Zawodnicy Klubu Sportowego Nautilus
pod koniec września brali udział w III
rundzie Środkowoeuropejskiego Pucharu
Młodzieży w czeskim Zlinie.
W tej imprezie wzięło udział 30 jastrzębskich zawodników startujących w czterech kategoriach wiekowych.
W kategorii najmłodszej na dystansie 50 metrów dwie
zawodniczki z Jastrzębia – Marta Majda i Maja Lotko –
stawały na podium. Odwrotnie było natomiast w konkurencji 100 m BF, gdzie lepsza okazała się Maja Lotko
i to ona zdobyła trzecie miejsce. Wynik ten dał jej możliwość uplasowania się na trzeciej pozycji w wieloboju.
W konkurencji chłopców w tej samej kategorii wiekowej najlepszym zawodnikiem Nautilusa był Wojtek
Dziura, który w wieloboju zajął 5. miejsce.
W starszej kategorii (10-11 lat) najlepiej wypadła Sonia Kiliszewska, która zdobyła złoto na 100 m. Dobrze
wypadli również chłopcy w tej kategorii. Jakub Szajter
wygrał dwukrotnie na 50 m i 100 m natomiast na dystansie 200 m był drugi. Miejsca te dały mu zwycięstwo w klasyfikacji wielobojowej. Medale zdobywali
też Miłosz Mik i Jakub Pelaczyk. W kat 12-13 lat wśród

fot. arch. KS Nautilus

dziewcząt jedyny medal zdobyła Emilia Pacyna, która
w wyścigu na 200 m zdobyła brąz. W tej grupie bardzo
dobrze popłynął też Hubert Dyrszka zdobywając dwa
srebrne medale. W najstarszej grupie wiekowej Krystian Albrecht trzykrotnie stawał na trzecim miejscu,
co w efekcie dało mu także trzecie miejsce w wieloboju. Wspaniale zaprezentowała się Zuzanna Rzepka,
która dwukrotnie zdobywała złoto, a do złotych medali
dołożyła także medal srebrny. Dwa medale brązowe
zdobyła w tej kategorii Klaudia Gorys.
- mg -
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Siatkarze wystartowali
1 października zawodnicy Jastrzębskiego Węgla zainaugurowali sezon 2016/2017 w rozgrywkach PlusLigi. Spotkanie 1. kolejki rozegrano w hali widowiskowo-sportowej przy
al. Jana Pawła II, a rywalem jastrzębian byli akademicy z Olsztyna.
Spotkanie lepiej otworzyli gospodarze, którzy z kilkupunktową przewagą zapisali na swoje konto pierwszego seta. Kolejne dwie odsłony padły jednak łupem ekipy AZS-u Olsztyn, a drużyna gości prowadzona przez
trenera Gardiniego była bliska zakończenia tego spotkania wygraną w czterech setach. Emocjonującą końcówkę czwartej partii na swoją korzyść rozstrzygnęli
jednak gracze Jastrzębskiego Węgla, którzy dzięki doprowadzeniu do stanu 2:2 ostatecznie mogli cieszyć
się wygraną w tie-breaku i całym spotkaniu.
Kolejny ligowy mecz przed własną publicznością
jastrzębianie rozegrają 15 października – rywalem Jastrzębskiego Węgla będzie BBTS Bielsko-Biała.
- mg -

fot. Piotr Kędzierski

Sensacyjni ćwierćfinaliści nie zwalniają
tempa
Piłkarscy kibice mają duże powody do
zadowolenia, a to wszystko za sprawą
wspaniałej postawy piłkarzy GKS-u 1962
Jastrzębie, którzy 20 września zapisali się
na kartach historii nie tylko jastrzębskiej
piłki nożnej. Po obfitującym w niebywałe emocje spotkaniu z Górnikiem Łęczna
jastrzębianie awansowali do ćwierćfinału
Pucharu Polski.
Udział III-ligowej drużyny na poziomie 1/8 finału tych
rozgrywek był już sporą niespodzianką, ale bohaterska
postawa jastrzębian w poprzednich meczach, w których pokonywali oni grające w wyższych ligach drużyny Olimpii Grudziądz i Radomiaka Radom potwierdzała tylko ich dobrą dyspozycję.
Na stadion przy ul. Harcerskiej 20 września przyjechał jednak zespół z Lotto Ekstraklasy – Górnik Łęczna. Mimo to od pierwszych minut spotkania gospodarze potwierdzili, że nie zamierzają jedynie skutecznie
bronić, ale i powalczyć w ofensywie.
Mecz na dobre rozpoczął się od bramki Kamila Szymury, który strzałem głową otworzył wynik meczu.
Gracze Górnika Łęczna do końca regulaminowego
czasu gry mieli także swoje okazje, ale piłka nie mogła
znaleźć drogi do siatki. W 93. minucie arbiter podyktował rzut karny i już w doliczonym czasie gry zespół
z Ekstraklasy wyrównał doprowadzając do dogrywki.
W niej grający już w dziesiątkę łęcznianie za sprawą Przemysława Pitrego otrzymali kolejną czerwoną kartkę i na kilkanaście minut przed końcem dogrywki to III-ligowiec mógł dominować na murawie
z przewagą dwóch piłkarzy. Ataki GKS-u nie były jed30

fot. Piotr Kędzierski

nak skuteczne i mimo świetnej sytuacji w 120. minucie
jastrzębianie nie zdołali zwyciężyć także po dogrywce.
O awansie zadecydowała seria rzutów karnych – w nich
aż ośmiu zawodników z każdej z ekip wykonało strzał
z 11 metrów. Pełen emocji konkurs skutecznie zakończył Dominik Kulawiak. Tym samym GKS 1962 Jastrzębie 25 października rozegra pierwsze ćwierćfinałowe
spotkanie. Rywalem jastrzębian będzie drużyna Wigier
Suwałki, która w 1/8 finału pokonała na wyjeździe faworyzowany Górnik Zabrze 2:0. Mecz rewanżowy odbędzie się 29 lub 30 listopada w Suwałkach.
Prócz wymienionych sukcesów na szczeblu Pucharu Polski jastrzębianie świetnie prezentują się także
w lidze, w której po 10 rozegranych kolejkach nie zanotowali jeszcze ani jednej porażki i przewodzą w tabeli
III ligi.
- mg www.jastrzebie.pl

BOHATER Z KALENDARZA

Na
dziennikarskim
froncie

fot. arch. Marek Sygacz

Wychował się w Jastrzębiu-Zdroju, tutaj spędził lata dzieciństwa i to
z tym miejscem wiąże się wiele jego wspomnień. Od niemal 20 lat jest
dziennikarzem, a dziś często możemy oglądać go na ekranach telewizorów.
Dla Marka Sygacza – bo o nim
mowa – wspomnienia związane
z Jastrzębiem to przede wszystkim
wspomnienia dzieciństwa i szkolnych lat. Jak sam mówi dzieciństwa
w dość smutnych i szarych czasach
przełomu lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych, dzieciństwa,
które na wszelkie wtedy dostępne
sposoby wraz z rówieśnikami próbował sobie ubarwić.
- Zabawy na placach wśród blokowisk czy na klatkach wielopiętrowych bloków wspominam teraz
z dużym sentymentem. Później był
czas szkoły podstawowej i liceum,
gdzie wiązały się pierwsze przyjaźnie i pojawiały pierwsze mniej lub
bardziej poważne problemy czy dramaty. To były też czasy bez komputerów i Internetu z muzyką z winyli
i magnetofonowych kaset, czasy kiedy kontakt z rówieśnikami - ten realny - był najważniejszy i chyba to
wspominam najmilej – opowiada
dziś Marek Sygacz.

W 1997 roku w TVP Katowice rozpoczął pracę najpierw jako prezenter, potem reporter i autor programów publicystycznych. W 2001
roku zaczął tworzyć w Katowicach
oddział TVN24, któremu szefował
przez cztery kolejne lata. - Teraz jestem reporterem w Polsacie,
a do zespołu „Wydarzeń” trafiłem
w czerwcu 2005 roku – mówi dziennikarz, który dziś do Jastrzębia-Zdroju wraca zwykle służbowo
i choć mieszka niedaleko patrzy na
nie z sentymentem, ale i niepokojem.
- Wiem jaką „ziemią obiecaną”
było Jastrzębie w złotych czasach
węgla, kiedy przyjechałem tu z rodzicami. Wtedy patrzyłem jak bardzo miasto i – przede wszystkim –
ludzie chcą znaleźć na siebie nowe
pomysły, które kończą się sukcesami
albo porażkami. To wyzwanie jeszcze wciąż przed tym miastem, a ja
mocno trzymam kciuki – mówi Marek Sygacz.

Na pytania dotyczące jego pracy
zawodowej odpowiada, że nigdy
nie myślał o tym zajęciu w kategoriach kariery. – To po prostu praca,
czasem ciężka, a czasem tylko trudna – odpowiada skromnie dziennikarz.
Marek Sygacz w telewizji Polsat
pracuje już 11 lat – w 2014 i 2015
roku specjalnym wysłannikiem stacji na Ukrainie, gdzie relacjonował
m.in. ewakuację Polaków z Donbasu czy wydarzenia z Mariupola.
W tym roku reporter Polsat News
i „Wydarzeń” również wyjechał na
Ukrainę w rejon tzw. Ługańskiej
Republiki Ludowej, gdzie miał realizować zdjęcia do filmu dokumentalnego, jednak przedstawiciele
lokalnej administracji cofnęli akredytację przekazując informację, by
natychmiast opuścił teren tzw. republiki. Dla uniknięcia problemów
ze służbą bezpieczeństwa czy dotyczących ewentualnej konfiskaty
materiałów reporter zdecydował
się opuścić rejon Ługańska.
oprac. Maciej Gucik
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