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Nasza gazetka poświęcona jest Jastrzębiu-Zdrojowi w związku ze
zbliżającą się 50. rocznicą nadania mu praw miejskich. Z tej okazji
postanowiliśmy przyjrzeć się życiu mieszkańców tego pięknego
miasta, skupiając się zarówno na ich codzienności, jak i rzeczach,
które zazwyczaj nie zaprzątają im głów. Myślicie, że nie znajdziecie
tutaj nic dla siebie? Że to kolejna, nudna gazetka? Przekonajcie się
sami, że nasze artykuły, związane między innymi z kulturą w
mieście, przyszłością Jastrzębia, intrygującymi ludźmi oraz
wieloma innymi tematami, pozostaną w Waszej pamięci na długo i
skłonią Was do zastanowienia się nad pewnymi istotnymi
problemami. Mamy nadzieję, że nasze specyficzne spojrzenie na
jastrzębską rzeczywistość spotka się z Waszą aprobatą i umili
Wam czas.

Jastrzębim okiem
Wydanie specjalne szkolnej gazetki
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Opuszczony budynek stacji, przez wiele
lat nieoficjalnie służył bezdomnym, lecz
kilka miesięcy temu został on zrównany z
ziemią. Ostatnio jednak, Zarząd,
ponownie zresztą, podjął dyskusję na
temat wznowienia kolei. Powstała
koncepcja, by uruchomić połączenia w
liniach: Jastrzębie – Katowice – Rybnik –
Żory. Zajęłoby to jednak około dziesięciu
lat i pochłonęło duże pieniądze. Mimo
tego, pomysł ma duże szanse na
realizację. W 1989 r. do użytku oddany
został hotel Diament. Przez 22 lata
dumnie służył przyjezdnym. Dwa lata
temu, tj. 2011 r., piętnastopiętrowiec
został zamknięty i wykupiony przez JSW
za kwotę 4,5 mln złotych. Powstał
konkurs na najlepszy projekt nowego
biurowca Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
bo właśnie nim stanie się Diament po
przebudowie. Wygrali studenci
Politechniki Śląskiej. Według ich pomysłu
budynek będzie dwa razy niższy, w
kolorach grafitowo-pomarańczowych o
wyglądzie bardzo nowoczesnym. W tym
roku jednak Spółka nie planuje tejże
inwestycji, ze względu na spadek ceny
węgla.

Miejski progres
Nasze miasto nieustannie się rozwija,
czego świadkami od 50 lat jego istnienia
są sami mieszkańcy. Pierwszą
diametralną zmianą, która nastąpiła, było
przeobrażenie Jastrzębia z miasta
uzdrowiskowego w górnicze. Budowa
kopalń spowodowała znaczny wzrost
ilości mieszkańców, a co za tym idzie –
powstanie osiedli i wielu nowych
placówek. Obecnie, w naszym mieście
planowane są coraz to nowsze inwestycje
i rodzą się kolejne pomysły na
zmodernizowanie Jastrzębia-Zdroju.Jak
już wcześniej wspomniałyśmy, Jastrzębie
pierwotnie było miastem uzdrowiskowym.
W Parku Zdrojowym znajdował się cały
kompleks sanatoryjny. Niestety, w 1994r.
obiekt zamknięto. W ostatnich latach
jednak, Zarząd Miasta podjął decyzję o
wznowieniu działalności uzdrowiskowej.
Zaowocowało to powstaniem pijalni wód
w miejscu, gdzie niegdyś stacjonowała. W
tym roku, pojawił się pomysł, by przy
wyżej wspomnianej pijalni, postawić
kolumnady ze spływającymi wodami
leczniczymi, podobne do tych z dawnych
lat. Mają one zostać zabudowane ze
względu na degradacyjny wpływ soli na
środowisko. Dzisiejsza odbudowa
uzdrowiska ma służyć głównie celom
rozrywkowym, jak i również utrwaleniu
historii miasta.Ostatni pociąg ze stacji
Jastrzębie-Zdrój odjechał 18 lutego 2001r.
Po 90 latach służenia podróżnym,
zakończono jej działalność. Tory
częściowo rozkradziono, a pozostałe ich
części tkwią w zaroślach przeplatanych
bujnym śmieciem. 
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Wyraz jastrzębskiego
niezadowolenia

Postanowiłyśmy przeprowadzić
sondę, mającą na celu ukazanie
zdania uczniów jastrzębskich
szkół na temat tego, co mogłoby
ulec zmianie w naszym mieście.
Oto wypowiedzi kilku z nich.

Chciałabym, aby ludzie zaczęli
dostrzegać ludzką krzywdę,
doprowadzając do zmniejszenia
ludzkiej znieczulicy – Eliza ZS 3

bujnym śmieciem. Opuszczony budynek stacji, przez wiele lat
nieoficjalnie służył bezdomnym, lecz kilka miesięcy temu został on
zrównany z ziemią. Ostatnio jednak, Zarząd, ponownie zresztą,
podjął dyskusję na temat wznowienia kolei. Powstała koncepcja, by
uruchomić połączenia w liniach: Jastrzębie – Katowice – Rybnik –
Żory. Zajęłoby to jednak około dziesięciu lat i pochłonęło duże
pieniądze. Mimo tego, pomysł ma duże szanse na realizację. W 1989
r. do użytku oddany został hotel Diament. Przez 22 lata dumnie
służył przyjezdnym. Dwa lata temu, tj. 2011 r., piętnastopiętrowiec
został zamknięty i wykupiony przez JSW za kwotę 4,5 mln złotych.
Powstał konkurs na najlepszy projekt nowego biurowca
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo właśnie nim stanie się Diament
po przebudowie. Wygrali studenci Politechniki Śląskiej. Według ich
pomysłu budynek będzie dwa razy niższy, w kolorach grafitowo-
pomarańczowych o wyglądzie bardzo nowoczesnym. W tym roku
jednak Spółka nie planuje tejże inwestycji, ze względu na spadek
ceny węgla.
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Chciałbym, żeby autobusy linii MZK Jastrzębie jeździły częściej,
szczególnie w weekendy, kiedy młodzież kursuje między miastami
oraz aby Jastrzębie wzięło przykład z Pawłowic, gdzie komunikacja
jest darmowa – Sebastian ZS nr 2 

Chciałbym, aby w naszym mieście odbywało się więcej imprez
sportowych oraz żeby ludzie byli bardziej aktywni fizycznie, a co za
tym idzie – zdrowsi. Ludzie całymi dniami przesiadują w blokach,
nie pamiętając jak ważne jest zdrowe odżywianie i ruch – Patryk ZS
nr 5 

Chciałabym, aby w Jastrzębiu zaczęto organizować więcej
koncertów rockowych z zagranicznymi zespołami, ponieważ w
naszym mieście przeważają te o charakterze hip–hopowym, a fani
innego gatunku są pomijani. Okazją ku temu byłyby kolejne Dni
Jastrzębia – Aneta ZS nr 5 
Denerwuje mnie fakt, że młodzież, w porównaniu do innych miast,
nie ma gdzie spędzać wolnego czasu. – Karol ZS nr 6

Jestem zniesmaczona faktem,
że remonty przeciągają się z
wakacji na rok szkolny, co
sprawia, że nie potrafimy się
skupić na lekcjach i utrudnia to
poruszanie się po szkole, gdyż
niektóre części budynku są
wyłączone z użytku. – Anita ZS
nr 2
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Cudze chwalicie, Jastrzębia nie znacie

Mieszkańcy Jastrzębia niejednokrotnie narzekają na brak
ciekawych miejsc i na szerzącą się tutaj nudę. Często można
usłyszeć głosy, jakoby miasto nie oferowało nic poza kilkoma
barami i galerią handlową, gdzie w żaden sposób nie można
rozwijać się kulturalnie, a doświadczenie czegoś nowego graniczy
z cudem. Czy cała sytuacja nie wygląda jednak tak, że czekając na
więcej nie doceniamy tego, jak wiele mamy? Może zapomnieliśmy,
że niektóre placówki w Jastrzębiu jeszcze istnieją i starają się robić
wszystko, aby dostarczyć nam rozrywki i kultury na poziomie
znacznie większych miast? Najlepszym przykładem na istnienie
takiego miejsca może być Miejski Ośrodek Kultury, który znają
chyba wszyscy mieszkańcy Jastrzębia i okolic. Na początek
uświadommy sobie kilka faktów związanych z tą placówką:
powstała ona w 1987r., a jej celem jest dotarcie do społeczeństwa
(bez względu na wiek, zawód i wykształcenie) i promocja kultury
oraz rozwijanie zainteresowań niemalże każdego chętnego.
Organizowane tutaj są m.in. różnego rodzaju festiwale, koncerty,
spektakle teatralne , kursy, zespoły artystyczne itp. Obecnie w
„MOKu” działa również Kino Centrum, a także Galeria Epicentrum.

Zacznijmy zatem od kina, które
przez naprawdę wiele osób jest
niedoceniane. Możemy bowiem
zobaczyć w nim najnowsze
hollywoodzkie blockbustery, ale
nie brakuje tutaj ambitnych,
kameralnych produkcji, które
często zobaczyć można tylko w
kinach studyjnych.
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Instytucja przeszła też w
sierpniu 2012r. proces
cyfryzacji, dzięki czemu na dużej
sali widzowie mogą obejrzeć
filmy z naprawdę świetną
jakością obrazu i dźwięku.
Wymianie uległy m.in.: projektor,
procesor dźwięku, nagłośnienie,
a także ekran, dzięki czemu
możliwa stała się również
projekcja filmów 3D. Udało nam
się również dowiedzieć, jakie
filmy ludzie najchętniej oglądają.
Okazuje się, że prym wiodą
polskie komedie, produkcje
familijne, a także innego rodzaju
dzieła komercyjne. Oglądalność
filmów studyjnych jest niestety
znacznie niższa, choć są to
dzieła niejednokrotnie
nagradzane na festiwalach
filmowych i przekazujące nam
ważne w życiu wartości.
Jastrzębskie kino posiada
pewne ograniczenia względem
największych multipleksów,
głównie ze względu na ilość sal,
jednak mimo to ma bardzo
bogaty repertuar, a także
niezwykle przyjazną atmosferę i
oddanie ludzi, którzy w nim
pracują.

Warto również zwrócić uwagę,
że w Miejskim Ośrodku Kultury
co jakiś czas organizowane są,
mimo pewnych ograniczeń
związanych z brakiem
odpowiedniego zaplecza
technicznego, spektakle
teatralne, w czasie których duża
sala niemalże zawsze
wypełniona jest po brzegi.
Ludzie ze szczególnym
zainteresowaniem przychodzą
na te przedstawienia, w których
występują popularni z seriali czy
filmów aktorzy i aktorki.
Kolejną ważną częścią
Miejskiego Ośrodku Kultury jest
Galeria Epicentrum, która
oferuje nam zapoznanie się z
wieloma wystawami w ciągu
roku, bez względu na to



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 11 12/2013 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Korfantak

z jaką formą sztuki mamy do czynienia. Stawia ona na
indywidualizm twórców i pozwoliła nam zapoznać się z twórczością
m.in. Edwarda Hartwiga, Andrzeja Mleczki, a także Tomasza Jury
oraz wielu innych. Czy Jastrzębianie jednak chętnie odwiedzają to
miejsce? Niestety okazuje się, iż jest to ciągle kultura niszowa,
która często niepotrzebnie przeraża potencjalnych odbiorców. Tak
naprawdę warto przyjść i sprawdzić, czy nie znajdziemy tam
czegoś dla siebie, a być może naprawdę nam się spodoba i
będziemy chcieli wracać po więcej.
Galeria stara się także ciągle kontynuować swoją działalność i w
przyszłości będziemy mogli zobaczyć kolejne, równie atrakcyjne
wystawy. Ze względu na rocznicę miasta obecny rok upłynie pod
hasłem „50do setki”, gdzie możemy zobaczyć prace wielu artystów
z Jastrzębia, którzy nie zawsze znani są szerzej publiczności, a być
może ich talent śmiało może konkurować z największymi w danych
dziedzinach. Również w związku z dwudziestopięcioleciem
istnienia galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w marcu miała miejsce
wystawa „evviva l’arte”, gdzie mogliśmy zobaczyć foldery i plakaty
dotyczące działalności placówki przez tak długi okres.
Na zakończenie dodajmy również, że Miejski Ośrodek Kultury
wspiera także i współorganizuje wiele ciekawych spotkań, 

warsztatów i kółek
zainteresowań, które odbywają
się w różnych miejscach na
terenie całego Jastrzębia, m.in.
w świetlicach. Przykładem może
być konkurs fotograficzny
związany z Jastrzębiem, którego
wyniki poznamy już w
październiku, a także turnieje
gier i zabaw dla młodzieży
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Warto również dodać, że w
mieście funkcjonuje też Galeria
Historii Miasta, która
funkcjonuje w Parku Zdrojowym
i została założona w 2002 r. jako
placówka Miejskiego Ośrodka
Kultury. Park Zdrojowy jest
dumą Jastrzębia-Zdroju od wielu
lat. To właśnie w tym uzdrowisku
odbywają się największe
imprezy w naszym mieście.
Festyny militarne, akcje
charytatywne, różne pokazy i
koncerty to zaledwie kilka z
atrakcji, jakie mają tam miejsce. 
- Artyści z całej Polski
przyjeżdżają do nas, aby
wystąpić na scenie w Parku
Zdrojowym. Dlatego właśnie
imprezy są tak wspaniałe,
uwielbiam tu przychodzić –
skomentowała jedna z
mieszkanek, pani Krystyna.

Goszczą u nas osoby zarówno z
kręgów muzyki popowej, jak i
alternatywnej, przez rocka po
heavy metal. W dni wolne od
koncertów, do Parku
Zdrojowego można się również
przejść dla relaksu, na spacer z
dziećmi czy z psem. Warunki
sprzyjają zaczerpnięciu
świeżego powietrza, a pobliskie
kawiarnie pozwalają na
regenerację sił przy filiżance
kawy. Władze miasta planowały
stworzyć rynek na terenie Parku
Zdrojowego, jednak pomysł
okazał się totalnym fiaskiem. 

Dziękujemy Pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury
za udzielenie nam cennych informacji.
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15, 25, 50

Jastrzębie-Zdrój ma około 100 tysięcy mieszkańców.
Zastanawialiście się kiedyś jakie możliwości daje nam nasze
miasto? Jak ludzie w różnych kategoriach wiekowych postrzegają
je? Podjęliśmy się tego zadania i postanowiliśmy zapytać kilka
osób co sądzą na ten temat. Przedstawimy Wam rezultaty naszych
działań.

?

Sylwia O. (15 lat) - uczennica gimnazjum nr 10
Dziennikarka: Cześć Sylwia, obchodzimy 50-lecie naszego miasta, chciałybyśmy
zadać Ci kilka pytań.
Sylwia: Cześć, chętnie udzielę wam odpowiedzi?
D: Czym się interesujesz, co robisz na co dzień?
S: Interesuję się siatkówką, i to jej poświęcam większość czasu.
D: Uważasz że w Jastrzębiu, masz możliwości do rozwijania swojej pasji?
S: Tak, w mojej szkole organizowane są treningi. Mamy również dostęp do nowo
wybudowanej hali sportowej.
D: Co planujesz robić po ukończeniu gimnazjum?
S: Moją drugą pasją jest malowanie, więc chciałabym móc ją rozwinać w szkolę
plastycznej.
D: W naszym mieście jest szkoła o takim profilu?
S: Niestety nie, najbliżej jest w Wodzisławiu i tam właśnie planuje uczęszczać
D: Dziękuję za wywiad
S: Również dziękuje
Łukasz S. (25 lat) - pracownik kopalni, student AGH
Dziennikarka: Cześć, czy mogłabym zabrać Ci kilka chwil?
Łukasz: Cześć, pewnie
D: Czy uważasz że łatwo jest znaleźć prace w naszym mieście?
Ł: Dla mnie nie było to trudnym zadaniem, ponieważ utrzymując rodzinną tradycję
przyjąłem się na kopalnie.
D: Czy zacząłeś pracę od razu po ukończeniu szkoły?
Ł: Po szkole poszedłem na studia AGH, prace zacząłem po pierwszym roku.
D: Praca na kopalni, to Twój własny wybór?
Ł: Tak, ponieważ myślałem w tym czasie nad założeniem rodziny.
D: Jak powiódł się Twój plan
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Ł: Od roku jestem szczęśliwy mężem, a dwa tygodnie temu urodził mi się syn.
D: To gratuluje. Wiążesz swoją przyszłość z Jastrzębiem czy może planujecie wyjazd
w inne miejsce?
Ł: Jastrzębie to moje miasto rodzinne, w którym mieszkam od dzieciństwa. Czuje się z
nim związanym wiec chciałbym tu zostać i wychować swoje dziecko.
D: No to życzę powodzenia, i dziękuję za rozmowę
Ł: Ja również dziękuję.

Kazimierz G. (50 lat)- taksówkarz
Dziennikarka: Dzień dobry, mogłabym prosić pana o krótki wywiad?
Kazimierz: Dzień dobry, oczywiście.
D: Urodził się pan w Jastrzębiu?
K: Urodziłem się w Rybniku, ale jak miałem dwa lata moi rodzice przenieśli się do
Jastrzębia.
D: Więc można powiedzieć, że jest pan rówieśnikiem Jastrzębia. Mógłby nam Pan
opowiedzieć jak zmieniało się nasze miasto na przestrzeni lat?
K: Wiele się zmieniło, powstały galerie, wiele supermarketów, ostatnio wybudowano
nawet halę sportową. Basen w zdroju został odnowiony, a ulice nabrały kolorów.
D: Ma pan jakieś pasje?
K: Za czasów młodości, miałem ich bardzo wiele. Dziś uwielbiam wyprawy z
przyjacielem na ryby, grzybobranie.
D: Czy Jastrzębie umożliwia panu realizacje tych zajęć?
K: Poniekąd tak, lecz zazwyczaj wybieramy się pod Opole.
D: Podoba się panu nasze miasto?
K: Tak, jest tu wiele zieleni co rzadko się zdarza w miastach. Jest kilka miejsc gdzie
można się przejść na spacer, na kawę. Poza tym jestem związany z tym miejscem
emocjonalnie, dlatego jest dla mnie najpiękniejsze.
D: Dziękuję bardzo za wywiad, do widzenia.
K: Do widzenia

Dziękujemy za zapoznanie się z treścią naszej
gazetki. Mamy szczerą nadzieję, że Wam się
spodobało i zapamiętacie nasze teksty na długo.
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	Nasze miasto nieustannie się rozwija, czego świadkami od 50 lat jego istnienia są sami mieszkańcy. Pierwszą diametralną zmianą, która nastąpiła, było przeobrażenie Jastrzębia z miasta uzdrowiskowego w górnicze. Budowa kopalń spowodowała znaczny wzrost ilości mieszkańców, a co za tym idzie – powstanie osiedli i wielu nowych placówek. Obecnie, w naszym mieście planowane są coraz to nowsze inwestycje i rodzą się kolejne pomysły na zmodernizowanie Jastrzębia-Zdroju.Jak już wcześniej wspomniałyśmy, Jastrzębie pierwotnie było miastem uzdrowiskowym. W Parku Zdrojowym znajdował się cały kompleks sanatoryjny. Niestety, w 1994r. obiekt zamknięto. W ostatnich latach jednak, Zarząd Miasta podjął decyzję o wznowieniu działalności uzdrowiskowej. Zaowocowało to powstaniem pijalni wód w miejscu, gdzie niegdyś stacjonowała. W tym roku, pojawił się pomysł, by przy wyżej wspomnianej pijalni, postawić kolumnady ze spływającymi wodami leczniczymi, podobne do tych z dawnych lat. Mają one zostać zabudowane ze względu na degradacyjny wpływ soli na środowisko. Dzisiejsza odbudowa uzdrowiska ma służyć głównie celom rozrywkowym, jak i również utrwaleniu historii miasta.Ostatni pociąg ze stacji Jastrzębie-Zdrój odjechał 18 lutego 2001r. Po 90 latach służenia podróżnym, zakończono jej działalność. Tory częściowo rozkradziono, a pozostałe ich części tkwią w zaroślach przeplatanych bujnym śmieciem.
	Opuszczony budynek stacji, przez wiele lat nieoficjalnie służył bezdomnym, lecz kilka miesięcy temu został on zrównany z ziemią. Ostatnio jednak, Zarząd, ponownie zresztą, podjął dyskusję na temat wznowienia kolei. Powstała koncepcja, by uruchomić połączenia w liniach: Jastrzębie – Katowice – Rybnik – Żory. Zajęłoby to jednak około dziesięciu lat i pochłonęło duże pieniądze. Mimo tego, pomysł ma duże szanse na realizację. W 1989 r. do użytku oddany został hotel Diament. Przez 22 lata dumnie służył przyjezdnym. Dwa lata temu, tj. 2011 r., piętnastopiętrowiec został zamknięty i wykupiony przez JSW za kwotę 4,5 mln złotych. Powstał konkurs na najlepszy projekt nowego biurowca Jastrzębskiej Spółki Węglowej, bo właśnie nim stanie się Diament po przebudowie. Wygrali studenci Politechniki Śląskiej. Według ich pomysłu budynek będzie dwa razy niższy, w kolorach grafitowo-pomarańczowych o wyglądzie bardzo nowoczesnym. W tym roku jednak Spółka nie planuje tejże inwestycji, ze względu na spadek ceny węgla.
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	Wyraz jastrzębskiego niezadowolenia
	Postanowiłyśmy przeprowadzić sondę, mającą na celu ukazanie zdania uczniów jastrzębskich szkół na temat tego, co mogłoby ulec zmianie w naszym mieście. Oto wypowiedzi kilku z nich.
	Chciałabym, aby ludzie zaczęli dostrzegać ludzką krzywdę, doprowadzając do zmniejszenia ludzkiej znieczulicy – Eliza ZS 3
	Chciałbym, żeby autobusy linii MZK Jastrzębie jeździły częściej, szczególnie w weekendy, kiedy młodzież kursuje między miastami oraz aby Jastrzębie wzięło przykład z Pawłowic, gdzie komunikacja jest darmowa – Sebastian ZS nr 2
	Chciałbym, aby w naszym mieście odbywało się więcej imprez sportowych oraz żeby ludzie byli bardziej aktywni fizycznie, a co za tym idzie – zdrowsi. Ludzie całymi dniami przesiadują w blokach, nie pamiętając jak ważne jest zdrowe odżywianie i ruch – Patryk ZS nr 5
	Chciałabym, aby w Jastrzębiu zaczęto organizować więcej koncertów rockowych z zagranicznymi zespołami, ponieważ w naszym mieście przeważają te o charakterze hip–hopowym, a fani innego gatunku są pomijani. Okazją ku temu byłyby kolejne Dni Jastrzębia – Aneta ZS nr 5  Denerwuje mnie fakt, że młodzież, w porównaniu do innych miast, nie ma gdzie spędzać wolnego czasu. – Karol ZS nr 6
	Jestem zniesmaczona faktem, że remonty przeciągają się z wakacji na rok szkolny, co sprawia, że nie potrafimy się skupić na lekcjach i utrudnia to poruszanie się po szkole, gdyż niektóre części budynku są wyłączone z użytku. – Anita ZS nr 2

	Cudze chwalicie, Jastrzębia nie znacie
	Mieszkańcy Jastrzębia niejednokrotnie narzekają na brak ciekawych miejsc i na szerzącą się tutaj nudę. Często można usłyszeć głosy, jakoby miasto nie oferowało nic poza kilkoma barami i galerią handlową, gdzie w żaden sposób nie można rozwijać się kulturalnie, a doświadczenie czegoś nowego graniczy z cudem. Czy cała sytuacja nie wygląda jednak tak, że czekając na więcej nie doceniamy tego, jak wiele mamy? Może zapomnieliśmy, że niektóre placówki w Jastrzębiu jeszcze istnieją i starają się robić wszystko, aby dostarczyć nam rozrywki i kultury na poziomie znacznie większych miast? Najlepszym przykładem na istnienie takiego miejsca może być Miejski Ośrodek Kultury, który znają chyba wszyscy mieszkańcy Jastrzębia i okolic. Na początek uświadommy sobie kilka faktów związanych z tą placówką: powstała ona w 1987r., a jej celem jest dotarcie do społeczeństwa (bez względu na wiek, zawód i wykształcenie) i promocja kultury oraz rozwijanie zainteresowań niemalże każdego chętnego. Organizowane tutaj są m.in. różnego rodzaju festiwale, koncerty, spektakle teatralne , kursy, zespoły artystyczne itp. Obecnie w „MOKu” działa również Kino Centrum, a także Galeria Epicentrum.
	Zacznijmy zatem od kina, które przez naprawdę wiele osób jest niedoceniane. Możemy bowiem zobaczyć w nim najnowsze hollywoodzkie blockbustery, ale nie brakuje tutaj ambitnych, kameralnych produkcji, które często zobaczyć można tylko w kinach studyjnych.
	Instytucja przeszła też w sierpniu 2012r. proces cyfryzacji, dzięki czemu na dużej sali widzowie mogą obejrzeć filmy z naprawdę świetną jakością obrazu i dźwięku. Wymianie uległy m.in.: projektor, procesor dźwięku, nagłośnienie, a także ekran, dzięki czemu możliwa stała się również projekcja filmów 3D. Udało nam się również dowiedzieć, jakie filmy ludzie najchętniej oglądają. Okazuje się, że prym wiodą polskie komedie, produkcje familijne, a także innego rodzaju dzieła komercyjne. Oglądalność filmów studyjnych jest niestety znacznie niższa, choć są to dzieła niejednokrotnie nagradzane na festiwalach filmowych i przekazujące nam ważne w życiu wartości. Jastrzębskie kino posiada pewne ograniczenia względem największych multipleksów, głównie ze względu na ilość sal, jednak mimo to ma bardzo bogaty repertuar, a także niezwykle przyjazną atmosferę i oddanie ludzi, którzy w nim pracują.
	Warto również zwrócić uwagę, że w Miejskim Ośrodku Kultury co jakiś czas organizowane są, mimo pewnych ograniczeń związanych z brakiem odpowiedniego zaplecza technicznego, spektakle teatralne, w czasie których duża sala niemalże zawsze wypełniona jest po brzegi. Ludzie ze szczególnym zainteresowaniem przychodzą na te przedstawienia, w których występują popularni z seriali czy filmów aktorzy i aktorki. Kolejną ważną częścią Miejskiego Ośrodku Kultury jest Galeria Epicentrum, która oferuje nam zapoznanie się z wieloma wystawami w ciągu roku, bez względu na to
	z jaką formą sztuki mamy do czynienia. Stawia ona na indywidualizm twórców i pozwoliła nam zapoznać się z twórczością m.in. Edwarda Hartwiga, Andrzeja Mleczki, a także Tomasza Jury oraz wielu innych. Czy Jastrzębianie jednak chętnie odwiedzają to miejsce? Niestety okazuje się, iż jest to ciągle kultura niszowa, która często niepotrzebnie przeraża potencjalnych odbiorców. Tak naprawdę warto przyjść i sprawdzić, czy nie znajdziemy tam czegoś dla siebie, a być może naprawdę nam się spodoba i będziemy chcieli wracać po więcej. Galeria stara się także ciągle kontynuować swoją działalność i w przyszłości będziemy mogli zobaczyć kolejne, równie atrakcyjne wystawy. Ze względu na rocznicę miasta obecny rok upłynie pod hasłem „50do setki”, gdzie możemy zobaczyć prace wielu artystów z Jastrzębia, którzy nie zawsze znani są szerzej publiczności, a być może ich talent śmiało może konkurować z największymi w danych dziedzinach. Również w związku z dwudziestopięcioleciem istnienia galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w marcu miała miejsce wystawa „evviva l’arte”, gdzie mogliśmy zobaczyć foldery i plakaty dotyczące działalności placówki przez tak długi okres. Na zakończenie dodajmy również, że Miejski Ośrodek Kultury wspiera także i współorganizuje wiele ciekawych spotkań,
	warsztatów i kółek zainteresowań, które odbywają się w różnych miejscach na terenie całego Jastrzębia, m.in. w świetlicach. Przykładem może być konkurs fotograficzny związany z Jastrzębiem, którego wyniki poznamy już w październiku, a także turnieje gier i zabaw dla młodzieży
	Goszczą u nas osoby zarówno z kręgów muzyki popowej, jak i alternatywnej, przez rocka po heavy metal. W dni wolne od koncertów, do Parku Zdrojowego można się również przejść dla relaksu, na spacer z dziećmi czy z psem. Warunki sprzyjają zaczerpnięciu świeżego powietrza, a pobliskie kawiarnie pozwalają na regenerację sił przy filiżance kawy. Władze miasta planowały stworzyć rynek na terenie Parku Zdrojowego, jednak pomysł okazał się totalnym fiaskiem.
	Warto również dodać, że w mieście funkcjonuje też Galeria Historii Miasta, która funkcjonuje w Parku Zdrojowym i została założona w 2002 r. jako placówka Miejskiego Ośrodka Kultury. Park Zdrojowy jest dumą Jastrzębia-Zdroju od wielu lat. To właśnie w tym uzdrowisku odbywają się największe imprezy w naszym mieście. Festyny militarne, akcje charytatywne, różne pokazy i koncerty to zaledwie kilka z atrakcji, jakie mają tam miejsce.  - Artyści z całej Polski przyjeżdżają do nas, aby wystąpić na scenie w Parku Zdrojowym. Dlatego właśnie imprezy są tak wspaniałe, uwielbiam tu przychodzić – skomentowała jedna z mieszkanek, pani Krystyna.

	15, 25, 50
	Jastrzębie-Zdrój ma około 100 tysięcy mieszkańców. Zastanawialiście się kiedyś jakie możliwości daje nam nasze miasto? Jak ludzie w różnych kategoriach wiekowych postrzegają je? Podjęliśmy się tego zadania i postanowiliśmy zapytać kilka osób co sądzą na ten temat. Przedstawimy Wam rezultaty naszych działań.
	Sylwia O. (15 lat) - uczennica gimnazjum nr 10
	Dziennikarka: Cześć Sylwia, obchodzimy 50-lecie naszego miasta, chciałybyśmy zadać Ci kilka pytań.
	Sylwia: Cześć, chętnie udzielę wam odpowiedzi?
	D: Czym się interesujesz, co robisz na co dzień?
	S: Interesuję się siatkówką, i to jej poświęcam większość czasu.
	D: Uważasz że w Jastrzębiu, masz możliwości do rozwijania swojej pasji?
	S: Tak, w mojej szkole organizowane są treningi. Mamy również dostęp do nowo wybudowanej hali sportowej.
	D: Co planujesz robić po ukończeniu gimnazjum?
	S: Moją drugą pasją jest malowanie, więc chciałabym móc ją rozwinać w szkolę plastycznej.
	D: W naszym mieście jest szkoła o takim profilu?
	S: Niestety nie, najbliżej jest w Wodzisławiu i tam właśnie planuje uczęszczać
	D: Dziękuję za wywiad
	S: Również dziękuje
	Łukasz S. (25 lat) - pracownik kopalni, student AGH
	Dziennikarka: Cześć, czy mogłabym zabrać Ci kilka chwil?
	Łukasz: Cześć, pewnie
	D: Czy uważasz że łatwo jest znaleźć prace w naszym mieście?
	Ł: Dla mnie nie było to trudnym zadaniem, ponieważ utrzymując rodzinną tradycję przyjąłem się na kopalnie.
	D: Czy zacząłeś pracę od razu po ukończeniu szkoły?
	Ł: Po szkole poszedłem na studia AGH, prace zacząłem po pierwszym roku.
	D: Praca na kopalni, to Twój własny wybór?
	Ł: Tak, ponieważ myślałem w tym czasie nad założeniem rodziny.
	D: Jak powiódł się Twój plan
	Ł: Od roku jestem szczęśliwy mężem, a dwa tygodnie temu urodził mi się syn.
	D: To gratuluje. Wiążesz swoją przyszłość z Jastrzębiem czy może planujecie wyjazd w inne miejsce?
	Ł: Jastrzębie to moje miasto rodzinne, w którym mieszkam od dzieciństwa. Czuje się z nim związanym wiec chciałbym tu zostać i wychować swoje dziecko.
	D: No to życzę powodzenia, i dziękuję za rozmowę
	Ł: Ja również dziękuję.
	Kazimierz G. (50 lat)- taksówkarz
	Dziennikarka: Dzień dobry, mogłabym prosić pana o krótki wywiad?
	Kazimierz: Dzień dobry, oczywiście.
	D: Urodził się pan w Jastrzębiu?
	K: Urodziłem się w Rybniku, ale jak miałem dwa lata moi rodzice przenieśli się do Jastrzębia.
	D: Więc można powiedzieć, że jest pan rówieśnikiem Jastrzębia. Mógłby nam Pan opowiedzieć jak zmieniało się nasze miasto na przestrzeni lat?
	K: Wiele się zmieniło, powstały galerie, wiele supermarketów, ostatnio wybudowano nawet halę sportową. Basen w zdroju został odnowiony, a ulice nabrały kolorów.
	D: Ma pan jakieś pasje?
	K: Za czasów młodości, miałem ich bardzo wiele. Dziś uwielbiam wyprawy z przyjacielem na ryby, grzybobranie.
	D: Czy Jastrzębie umożliwia panu realizacje tych zajęć?
	K: Poniekąd tak, lecz zazwyczaj wybieramy się pod Opole.
	D: Podoba się panu nasze miasto?
	K: Tak, jest tu wiele zieleni co rzadko się zdarza w miastach. Jest kilka miejsc gdzie można się przejść na spacer, na kawę. Poza tym jestem związany z tym miejscem emocjonalnie, dlatego jest dla mnie najpiękniejsze.
	D: Dziękuję bardzo za wywiad, do widzenia.
	K: Do widzenia


	Dziękujemy za zapoznanie się z treścią naszej gazetki. Mamy szczerą nadzieję, że Wam się spodobało i zapamiętacie nasze teksty na długo.

