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Z okazji tradycyjnej Barbórki
wszystkim Górnikom,
Pracownikom Kopalni
i ich Rodzinom
wszelkiej pomyślności
oraz wytrwałości w ciężkiej
i niebezpiecznej pracy.
Szczęść Boże!

Składam Braci Górniczej
najserdeczniejsze życzenia szczęścia rodzinnego oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. Niech Święta Barbara
otacza Wasze Rodziny opieką zapewniając
poczucie bezpieczeństwa, komfortu życia
i pewności dnia jutrzejszego. Z górniczym
„Szczęść Boże”

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

W imieniu Rady Miasta
Łukasz Kasza
Przewodniczący Rady Miasta
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PREZYDENT MIASTA

Drodzy mieszkańcy,
jastrzębianie mają powody do radości i dumy. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Orderem Orła Białego Księdza Prałata Bernarda Czerneckiego, wieloletniego proboszcza
parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. To najwyższe odznaczenie państwowe ksiądz Bernard Czernecki
otrzymał w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej
jako niezłomnego kapelana "Solidarności", wspierającego duchowo i materialnie polskich górników, krzewiącego ideę walki o Polskę niepodległą i sprawiedliwą, a także za pogłębianie
i propagowanie postaw patriotycznych. Dla Miasta Jastrzębie-Zdrój to honor i ogromne wyróżnienie.
Nie ustajemy w staraniach przywrócenia kolei w Jastrzębiu-Zdroju. Prowadzimy intensywne rozmowy na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim, by kolej w naszym mieście
w najbliższych latach stała się faktem. Grudzień to także przełomowy miesiąc, bo chcę jeszcze intensywniej szukać partnerstwa
samorządu z biznesem i budować wspólną płaszczyznę porozumienia. Stąd pomysł na organizację międzynarodowej konferencji „Partnerstwo poprzez gospodarkę”. Wprowadziliśmy dla
inwestorów szereg ulg i zwolnień podatkowych. Chcemy jednak pójść o krok dalej. Nie będziemy już czekać na inwestora
a poszukiwać go. I nie oznacza to, że dotąd staliśmy z założonymi rękami. Przykładem jest chociażby wdrożona przez nas
w listopadzie Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy, która umożliwia szeroką współpracę pomiędzy nowymi a doświadczonymi
przedsiębiorcami.

www.jastrzebie.pl

A skoro mowa o biznesie, to trudno nie wspomnieć o organizowanych w naszym mieście gwarkach regionalnych, na które
serdecznie zapraszam.
Dość już o sprawach ważnych, za pasem święta. Z przyjemnością zapowiadam, że tegoroczne przygotowania do świąt
w Jastrzębiu-Zdroju będą wyjątkowe. Już teraz zapraszam na
jarmark bożonarodzeniowy. Mam nadzieję, że radość w waszych sercach wywołają ładnie udekorowane ulice. I że największą przyjemność sprawi Wam wspólnie zapalona choinka na
skwerze koło kina Centrum 15 grudnia o godzinie 18.00.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
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INWESTYCJE

RADNI ANALIZOWALI
BUDŻET

DYŻURY RADNYCH
Urząd Miasta, pokój nr 303A,
godz. 15.30 – 17.00

Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

7 grudnia – Tadeusz Gorgol, zastępca przewodniczącego Komisji
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
14 grudnia – Józef Kubera, radny
Rady Miasta
21 grudnia – Szymon Klimczak,
przewodniczący Komisji Skarbu
28 grudnia – Mirosław Kolb, przewodniczący Komisji Kultury
i Sportu

DYŻURY PREZYDIUM
Urząd Miasta, pokój nr 127A,
godz. 15.30 – 17.00
7 grudnia – Damian Gałuszka, wiceprzewodniczący Rady Miasta
14 grudnia – Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta
21 grudnia – Andrzej Matusiak,
wiceprzewodniczący Rady Miasta
28 grudnia – Ryszard Piechoczek,
wiceprzewodniczący Rady Miasta

Budżet miasta na 2018 rok zdominował
listopadowe posiedzenia wszystkich komisji Rady Miasta. Wspólne obrady, podczas których skarbnik miasta zaprezentował przyszłoroczne założenia budżetowe
odbyły się 20 listopada. Następnego dnia
spotkali się członkowie Komisji Polityki
Gospodarczej i Bezrobocia, którzy dyskutowali na temat współpracy z Jastrzębską Spółką Węglową. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego zajmowała się sprawami bieżącymi, natomiast radni z Komisji Edukacji
i Polityki Społecznej zapoznali się z in-

formacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017,
analizując również wyniki z egzaminów.
Komisje: Kultury i Sportu oraz ds. Skarg,
Wniosków i Petycji, oprócz kwestii finansowych, debatowały nad bieżącymi sprawami. Ze stanem przygotowania do akcji
zima zapoznali się członkowie Komisji
Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, natomiast tematem obrad Komisji
Rewizyjnej był budżet miasta. Nad jego
kształtem, jak również dochodami i zadłużeniem miasta dyskutowali też radni
Komisji Skarbu.

HARMONOGRAM PRACY RADY MIASTA
Komisja rewizyjna – 11 grudnia, godz.

Komisja Edukacji i Polityki Społecz-

Komisja Gospodarki Komunalnej

11.00, sala nr 130A, tematy: sprawy

nej – 13 grudnia, godz. 14.30, plan

i Przestrzennej – 15 grudnia, godz.

bieżące, plan pracy komisji na I półro-

pracy komisji na I półrocze 2018 r.,

12.00, sala nr 130A, plan pracy komisji

cze 2018 r.

sprawy bieżące.

na I półrocze 2018 r., sprawy bieżące.

Komisja Polityki Gospodarczej i Bez-

Komisja Kultury i Sportu – 14 grud-

Komisja Skarbu – 18 grudnia, godz.

robocia – 12 grudnia, godz. 14.30, sala

nia, godz. 15.00, sala 110A, plan pracy

14.30, sala 130A, budżet miasta na

nr 110A, plan pracy komisji na I półro-

komisji na I półrocze 2018 r., sprawy

2018 r., plan pracy komisji na I półro-

cze 2018 r., sprawy bieżące.

bieżące.

cze 2018 r., sprawy bieżące.

Komisja Bezpieczeństwa Publiczne-

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Pety-

Sesja Rady Miasta – 19 grudnia,

go i Samorządu Terytorialnego – 12

cji – 14 grudnia, godz. 14.30, sala 110A,

godz. 13.00, sala nr 129A, budżet

grudnia, godz. 12.00, sala nr 130A, plan

plan pracy komisji na I półrocze 2018

miasta na 2018 r.

pracy komisji na I półrocze 2018 r.,

r., sprawy bieżące.

sprawy bieżące.
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SAMORZĄD

MIASTO DUMNE Z KSIĘDZA PRAŁATA
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

Od wręczenia gratulacji dla księdza prałata Bernarda Czerneckiego z okazji nadania Orderu Orła Białego rozpoczęła się
listopadowa sesja Rady Miasta. – Chcemy pogratulować nadania tego najwyższego odznaczenia, ale i podziękować za
całą posługę kapłańską, społeczną i ludzką księdza prałata na przestrzeni całego
życia, która też spowodowała, że to odznaczenie zostało księdzu prałatowi nadane. Dla nas, jako dla
lokalnych samorządowców jest
to wielkie wyróżnienie, że człowiek ziemi jastrzębskiej wiarą i
węglem, został odznaczony w
ten wielki sposób. Ta chwila dla
całego samorządu jest bardzo
doniosła. Jeszcze raz serdeczne gratulacje, Bóg zapłać – powiedział Łukasz Kasza, przewodniczący Rady Miasta.
Jak dodała prezydent miasta Anna
Hetman, o wielkości osobowości księdza
prałata najlepiej świadczą słowa, które
on sam wypowiedział. - "W tym odznaczeniu jest Polska, moje serce, moje całe
życie, to jest służba Polsce, radości, ale
również ból i cierpienie. Dla mnie patriotyzm to jest właśnie miłość do ojczyzny"
– zacytowała pani prezydent.
Sam ksiądz prałat Barnard Czernecki ze
skromnością mówił o swoich zasługach. -

Wszyscy pytają jak przyjąłem tę wiadomość o tak wysokim odznaczeniu - omal
mnie to nie powaliło. Ja robiłem tylko to,
czego oczekiwał ode mnie kościół, czego
oczekiwali ode mnie ciężko pracujący
robotnicy, a więc górnicy. Robiłem tylko
to, czego oczekiwała ode mnie moja matka ojczyzna. Dlatego nigdy nie myślałem
o tym, że robię coś nadzwyczajnego, co by

- 10 maja 2016 roku ukonstytuowała się
rada seniorów miasta Jastrzębia-Zdroju
w dziewięcioosobowym składzie. Przewodniczącą została Barbara Dzierżawa.
Naszym podstawowym celem jest wspieranie lokalnych organów władzy oraz
dbanie o interesy osób starszych poprzez
zaangażowanie w dialog obywatelski oraz
szeroko rozumianą komunikację międzypokoleniową. Mamy za zadanie występować z inicjatywą
jak i składać wnioski sygnalizujące ważne kwestie dotyczące
osób starszych – wyjaśnił Andrzej Kinasiewicz. W co drugi czwartek członkowie rady
mają dyżury w klubie seniora.
Podczas sesji podkreślono, że polityka
senioralna jest ważnym elementem życia
społecznego. Jest niezmierne ważne, aby
nasi jastrzębscy seniorzy byli nie tylko zauważani, ale aby nie byli marginalizowani
w naszym życiu społecznym.
W czasie listopadowego posiedzenia
radni mieli do rozpatrzenia kilkadziesiąt
projektów uchwał. Przyjęte zostały m.in.
uchwały budżetowe, dotyczące gospodarki komunalnej, przekształcenia szkół,
a także uchwały gruntowe.

Dla samorządowców to wielkie wyróżnienie,
że człowiek ziemi jastrzębskiej został odznaczony Orderem Orła Białego

www.jastrzebie.pl

zasługiwało na tak wielkie wyróżnienie
i na tak wielkie odznaczenie – podkreślił
(rozmowę z księdzem prałatem można
przeczytać na str. 14).
W kolejnym punkcie obrad, radni wysłuchali informacji z działalności rady
seniorów. Jak wyjaśnił Andrzej Kinasiewicz, z założenia rady seniorów mają
wspierać osoby starsze, aktywizując je
jako obywateli do zaangażowania w nasze
lokalne życie społeczne. Rady seniorów
wychodzą z własną inicjatywą i zwiększają szanse osób starszych na ich działania w sferze obywatelskiej aktywności.
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SAMORZĄD / GOSPODARKA

PRZEDSIĘBIORCO ODBIERZ JASTRZĘBSKĄ
KARTĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Tekst i fotografie: Patrycja Matacz

Rozpoczęcie własnego biznesu to odważna decyzja. Jednak
dobrze wiedzieć, że można liczyć na wsparcie. I to na wsparcie
innych podmiotów gospodarczych. Tak jest właśnie w naszym
mieście, gdzie w ramach Jastrzębskiej Karty Przedsiębiorcy,
bardziej doświadczeni właściciele firm wspomagają „nowych”
w branży kolegów i koleżanki.
Mowa o programie Jastrzębska Karta Przedsiębiorcy, który zainaugurowany został 15 listopada, podczas konferencji zorganizowanej w Domu Zdrojowym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój
oraz Powiatowy Urząd Pracy. Jaki jest cel takiej karty, wyjaśnia
prezydent miasta Anna Hetman.
- Jej celem jest wdrożenie systemu, dzięki któremu nowo powstające firmy otrzymują wsparcie przedsiębiorców o ugrun-

towanej i stabilnej pozycji na naszym rynku. To kolejny krok
w budowaniu partnerstwa pomiędzy samorządem a sektorem
prywatnym. W naszym mieście mamy świadomość, że tylko
współpraca przy obustronnym zaangażowaniu przyniesie oczekiwane rezultaty – tłumaczy pani prezydent.
Mimo że to dopiero początek, do programu włączyło się już ponad 40 przedsiębiorców, którzy oferują liczne ulgi i rabaty dla
nowych przedsiębiorców. Podczas konferencji otrzymali oni
certyfikaty uczestnictwa z rąk prezydent Anny Hetman i dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Andrzeja Koby. Nie zabrakło
również pierwszych, nowych przedsiębiorców, którzy otrzymali
Jastrzębską Kartę Przedsiębiorcy.
Szczegółowe informacje o możliwości przyłączenia się do projektu znaleźć można na stronie: www.kp.jastrzebie.pl

PRACODAWCY POSZUKUJĄ PRACOWNIKÓW
Tekst: Patrycja Matacz

260 osób podjęło pracę, a na chętnych czekało aż 375 ofert pracy i form aktywizacji zawodowej. Tak pokrótce można podsumować październik w jastrzębskim Urzędzie Pracy.
W Jastrzębiu-Zdroju stopa bezrobocia we wrześniu wynosiła,
5,5 %. Aby jeszcze bardziej obniżyć ten procent, w październiku
zawarto między innymi 6 umów w sprawie przyznania środków
na własną działalność, zawarto aż 39 umów na realizacje staży,
jak również refundowano koszty zatrudnienia 19 osób do 30.
roku życia. Nie oznacza to jednak, że Powiatowy Urząd Pracy
skupia się tylko na młodszych mieszkańcach miasta, ponieważ
zawarte zostały również umowy na refundacje kosztów zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia.
Placówka nie tylko walczy z bezrobociem, ale dba także
o kształcenie zawodowe swoich petentów. W październiku za6

warto 9 umów na realizacje szkoleń indywidualnych, jak również skierowano 5 osób na szkolenie grupowe dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli chodzi o branże, które
najczęściej wybierają zarejestrowani w PUP jastrzębianie, to
prym wiedzie branża górnicza, handel i usługi, budownictwo,
gastronomia oraz produkcja.
Działania pracowników PUP zostały docenione przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Mianowała ona Andrzeja
Kobe, dyrektora PUP honorowym reprezentantem. A wszystko
to za sprawą zaangażowania we współpracę na rzecz regionalnego rynku pracy, kształcenia zawodowego oraz promocji idei
samorządu gospodarczego.
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SAMORZĄD / GOSPODARKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
PARTNERSTWO POPRZEZ GOSPODARKĘ

15 GRUDNIA 2017 r.
Tekst: Katarzyna Wołczańska

Po raz pierwszy w Jastrzębiu-Zdroju odbędzie się międzynarodowa konferencja
gospodarcza „Partnerstwo przez gospodarkę”. Będzie to wyjątkowe wydarzenie,
którego celem jest upowszechnienie wiedzy o ofercie inwestycyjnej
zarówno naszego miasta,
jak i całego województwa
śląskiego.
Przedstawiciele
administracji państwowej i
samorządowej, biznesu oraz
nauki spotkają się w naszym
mieście 15 grudnia.
– Konferencja ma stanowić szerokie forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz wypracowaniu nowych
pomysłów na przyciąganie i funkcjonowanie nowoczesnych firm. 15 grudnia
to właśnie Jastrzębie-Zdrój będzie tym
miastem, w którym samorząd pokaże,

że warto wyjść naprzeciw oczekiwaniom
biznesu – wyjaśnia Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.
W trakcie wydarzenia odbędą się prelekcje z udziałem ekspertów z zakresu biz-

ne. Samorządowcy muszą wiedzieć, czego oczekują od nich przedsiębiorcy, a ci
z kolei, jakiej pomocy od lokalnych władz
mogą się spodziewać.
– Liczę na to, że podczas prelekcji i debaty poznamy różne punkty widzenia i podejmiemy konstruktywną
dyskusję, która będzie impulsem
do rozwoju regionu. Mam nadzieję, że wypracowane rozwiązania oraz wnioski przełożą się
na konkretne działania – dodaje
prezydent Anna Hetman.
Konferencję „Partnerstwo przez gospodarkę” organizuje Miasto Jastrzębie-Zdrój wspólnie z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. i Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną S.A.

Współpraca oraz partnerski dialog samorządu z biznesem są niezbędne do
rozwoju gospodarczego

www.jastrzebie.pl

nesu, zarządzania oraz współpracy międzynarodowej. Zaprezentowane zostaną
również zalety płynące z lokowania na
naszym obszarze dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, w tym kapitału za
granicznego. Współpraca oraz partnerski
dialog samorządu z biznesem są niezbęd-
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Ośrodek Wypoczynku Niedzielnego to miejsce, które z nostalgią wspominają mieszkańcy naszego miasta. Na szczęście prace na
OWN idą pełną parą, abyśmy mogli latem
przyszłego roku cieszyć się z częściowo
zmodernizowanego terenu. Na teren budowy
wjechał już ciężki sprzęt. Zniknęła niecka
basenu, po dawnym amfiteatrze już nie ma
śladów, systematycznie znikają też ławeczki
i latarnie. A co już wykonano? Pojawiły się
fundamenty pod tężnię solankową oraz wodny plac zabaw.

PRACE NA OWN-IE
IDĄ PEŁNĄ PARĄ

REMONT CHODNIKA PRZY
MAZOWIECKIEJ

Ulica Mazowiecka została już oddana do
użytku. Remont, który kosztował około
2 mln złotych, sprawił, że jedna z bardziej
uczęszczanych ulic w naszym mieście zyskała nową nawierzchnię wraz z podbudową.
Łącznie przebudowano aż kilometr drogi.
Obecnie kończą się prace związane z budowaniem chodników i ścieżek rowerowych.

WYREMONTOWANA
UL. ZDROJOWA
Starą nawierzchnię ulicy Zdrojowej sfrezowano, a na jej miejscu ułożona została nowa
asfaltobetonowa. Drogowcy przeprowadzili
też remont chodnika. Prace kosztowały
prawie 1,4 mln zł, z czego ponad 300 tys.
zł dofinansowania nasze miasto pozyskało
z budżetu państwa.

W OSTATNICH TYGODNIACH ZAKOŃCZONO:
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remont odnogi ul. Armii Krajowej

remont ul. Ludowej

budowę zatok autobusowych przy ul. Podhalańskiej

budowę oświetlenia przy
Mazowieckiej i Podmiejskiej

remont chodnika przy ul. Katowickiej i Wielkopolskiej

ul.

Pochwacie,

Polnej,
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DZIECI I MŁODZIEŻ MAJĄ
SWOJĄ ŚWIETLICĘ

WYDARZENIA

Tekst i fotografia: Katarzyna Wołczańska

Na osiedlu Przyjaźń powstała placówka wsparcia dziennego dla dzieci i
młodzieży w wieku 3-16 lat z podziałem na grupy wiekowe. 29 listopada
świetlica została oficjalnie oddana
do użytku. Lokal o powierzchni 106
m² został udostępniony z zasobów
miasta. Celem działania świetlicy jest
wzrost dostępności form spędzania
wolnego czasu dzieci i młodzieży, a
także zaoferowanie im możliwości
uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych oraz w wyjazdowych lekcjach
otwartych. - Takiego miejsca od dawna oczekiwaliśmy. Mam nadzieję, że
będzie ono tętnić życiem – podkreśla
prezydent miasta Anna Hetman. Adaptacja i remont lokalu położonego na
osiedlu Przyjaźń pod działalność placówki wsparcia dziennego dla dzieci
i młodzieży są efektem realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na
terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój”. W
jego ramach w październiku urucho-

miono też mieszkanie chronione dla
pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i
rodzin zastępczych na os. 1000-lecia.
Co więcej, warto dodać, że zakończyły się też prace związane z adaptacją

pomieszczeń usytuowanych w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyspiańskiego 10-12-14. To tutaj swoją
siedzibę znalazła teraz filia Miejskiej
Biblioteki Publicznej.

BOB SZKÓŁ ZREALIZOWANY
Tekst i fotografia: Patrycja Matacz

3 tys. zł, pomysł, kreatywność, kilka miesięcy pracy – tak pokrótce
można opisać założenia budżetu
obywatelskiego dla szkół ponadpodstawowych. Podsumowanie zadań realizowanych przez jastrzębskie szkoły odbyło się 22 listopada. Festiwal
BOB-ów szkolnych miał za zadanie
zaprezentować jak szkoły, a w zasadzie ich uczniowie, wydatkowali 3 tysiące złotych, jakie w minionym roku
szkolnym prezydent Anna Hetman
przekazała do każdej ze szkół ponadpodstawowych. W Festiwalu udział
wzięli uczniowie zespołu szkół nr 1,
2, 3, 5, 6, jak również Zespół Szkół
Zawodowych oraz Zespół Szkół Handlowych. Mieli za zadanie zaprezentować to, w jaki sposób wykorzystali
otrzymane fundusze. W sali sesyjnej
jastrzębskiego magistratu, można

było posłuchać o takich projektach
jak między innymi bezprzewodowe
wi-fi, zakup pomocy naukowych,
szafek na ubrania czy stworzenie specjalnej sali relaksacyjnej. I właśnie
ten ostatni pomysł, którego twórcami

byli uczniowie z Zespołu Szkół nr 1,
uzyskał największą liczbę punktów
od jury. Zwycięzcy, z rąk prezydent
Anny Hetman, odebrali czek na sumę
3 tys. zł.
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EKOLOGIA

EKOLOGICZNE #MOJEJASTRZEBIE.
SPRAWDŹ JAKOŚĆ POWIETRZA
Tekst oprac.: Katarzyna Wołczańska

W naszym mieście działa system monitoringu powietrza, który pozwala na bieżąco śledzić
poziom zanieczyszczeń w 20 punktach.
Wyniki pomiarów dostępne są na platformie internetowej https://atmopolis.pl/luma/jastrzebie-zdroj/public/,
gdzie stan jakości powietrza jest zwizualizowany za pomocą kolorowych uśmiechniętych lub smutnych „minek”.
Klikając na „minkę” uzyskujemy informację o zakresie
stężeń w danej godzinie oraz otrzymujemy komunikat o
warunkach atmosferycznych w danym miejscu. Aplikacja
zawiera również komunikaty pozwalające podjąć decyzję
czy warto wybrać się na spacer, czy może lepiej pozostać
w domu. Możemy również obejrzeć zestawienie danych w
formie tabel i wykresów, uwzględniając m.in. raportowanie za wybrany okres. Od 20 października do 20 listopada
zaobserwowano przekroczenia normy średniej dobowej
(50 mikrogramów na m3) pyłu zawieszonego PM10 na
wszystkich punktach pomiarowych: przy ul. Gajowej – 11
dób, ul. Fredry – 12 dób, ul. Gagarina – 12 dób, ul. Ruchu
Oporu – 6 dób, ul. Piastów – 7 dób, ul. Pszczyńskiej – 20
dób, ul. Boża Góra Prawa – 11 dób, ul. Katowickiej – 2
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doby, al. J. Piłsudskiego – 13 dób, ul. Szkolnej – 5 dób, ul.
Opolskiej – 6 dób, ul. Wielkopolskiej – 3 doby, ul. Staszica – 8 dób, ul. 1 Maja – 6 dób, ul. Czecha – 5 dób, ul.
Komuny Paryskiej – 22 doby, ul. Niepodległości – 4 doby,
ul. Klubowej – 9 dób, ul. Cieszyńskiej (przy Domu Sołeckim) – 12 dób, ul. Cieszyńskiej (przy PP nr 12) – 8 dób.
Największe przekroczenie normy dobowej odnotowano
20 października przy ul. Pszczyńskiej (213 mikrogramów
w 1 m3). Z analizy wyników można wnioskować, że zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
sposób bezpośredni wpływa na jakość powietrza w najbliższej okolicy. Do przekroczeń norm zanieczyszczeń
dochodzi zazwyczaj wówczas, gdy mamy do czynienia z
brakiem wiatru – gdy brak jest ruchu powietrza zanieczyszczenia pozostają w pobliżu miejsc emisji. Oznacza
to, że emitując nadmierne ilości zanieczyszczeń do powietrza narażamy na negatywne skutki siebie i mieszkańców
najbliższej okolicy.
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SAMORZĄD / GOSPODARKA

EKOLOGICZNE #MOJEJASTRZEBIE.
OTRZYMALIŚMY WYRÓŻNIENIE
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: https://www.facebook.com/CentrumUNEPGRIDWarszawa/

Miasto Jastrzębie-Zdrój zostało docenione za działania na rzecz gospodarki wodnej w konkursie ECO-MIASTO zorganizowanym przez
Ambasadę Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Podczas gali, która odbyła się 8 listopada
w Warszawie, wyróżnienie w kategorii „Gospodarka wodna” odebrał Tadeusz Pilarski, prezes Jastrzębskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Jest ono przeznaczone dla miast, które wykazują dużą aktywność w działaniach pod względem zaangażowania
w ochronę ujęć wody oraz zmniejszania stanu ich zanieczyszczenia, działań na rzecz minimalizacji strat wody
w sieciach wodociągowych, rozbudowy sieci wodnej czy inwestycji w systemy kanalizacyjne.

PKM ZE WSPARCIEM FINANSOWYM
Tekst: Rafał Jabłoński

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju otrzyma
400 tys. zł.
O przyszłości PKM decydują gminy,
które tworzą Międzygminny Związek
Komunikacyjny posiadający 100%
udziałów firmy. Sytuacja tego przedsiębiorstwa zmieniła się diametralnie w 2014 roku. Wówczas przetarg
na obsługę linii w Jastrzębiu-Zdroju
wygrała inna firma. Najpierw PKM
realizował 100 % kontraktu jako podwykonawca, a obecnie jest to połowa
zadań. Efekt to zwolnienie ponad 50
pracowników, wdrożenie programu
naprawczego i nieśmiałe dyskusje na
temat likwidacji PKM. Pojawiło się
jednak światełko w tunelu.
22 listopada podczas Zgromadzenia Delegatów MZK zdecydowano
o wsparciu finansowym dla PKM
w wysokości 400 tys. zł. Za tym rozwww.jastrzebie.pl

wiązaniem głosowało 7 gmin, przy
głosie przeciwnym władz Rydułtów.
Nieobecni byli przedstawiciele Radlina i Czerwionki-Leszczyn. Pieniądze, które trafią do PKM pochodzą z oszczędności wygenerowanych
w MZK. Mniej niż zakładano Związek wyda m.in. na obsługę elektroniczną tablic przystankowych, opłaty
za korzystanie z przystanków, czy wynagrodzenia dla pracowników. Część
środków pochodzi z rezerwy ogólnej.
- Decyzja o wsparciu PKM bardzo mnie cieszy i daje nadzieję
na przyszłość. Uważam, że dzisiaj
w niepewnej sytuacji wielu firm transportowych warto mieć własne przedsiębiorstwo realizujące komunikację
na wysokim poziomie – uważa Janusz
Buda, przewodniczący MZK.
- Nie mówimy dzisiaj tylko o przyszłości PKM, mówimy także o przy-

szłości i kształcie komunikacji w całym Związku. Poza tym tutaj chodzi
o miejsca pracy i przyszłość wielu
rodzin. Warto więc podjąć ten trud i
zrobić wszystko, by uzdrowić sytuację
finansową naszego przedsiębiorstwa.
Ufam, że nam się to uda – dodaje Janusz Buda.
Nie jest tajemnicą, że obecne dofinansowanie PKM-u zabezpiecza
jedynie bieżące potrzeby. Stanisław
Słowiński, prezes PKM ma jednak
nadzieję, że uda się wypracować korzystne rozwiązania długofalowe.
- Jestem zdeterminowany w swoich
działaniach, ponieważ widzę coraz
większe zrozumienie przedstawicieli
gmin, a szczególnie Zarządu MZK na
czele z przewodniczącym Januszem
Budą, za co dziękuję – mówi prezes
Słowiński.
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WYDARZENIA / BEZPIECZEŃSTWO

PRZEMYŚLANA POMOC
Tekst i fotografia: Patrycja Matacz

Bo za stary, bo nie mam siły, bo szczeka, bo wyjeżdżamy… To niektóre z argumentów tych,
którzy oddają zwierzaki do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu-Zdroju.
W schronisku przebywa 65 psów i 8 kotów. Mają zapewnioną pełnowartościową
karmę, opiekę weterynarza, jak również
budy i kojce. W tym roku na ten cel miasto przeznaczyło prawie 450 tys. zł. To
kwota wystarczająca, aby zwierzęta nie
cierpiały głodu i chłodu, aby miały zapewnioną odpowiednią opiekę lekarską.
Jednak wiadomo, nie tylko tego potrzebują zwierzęta. Przede wszystkim cierpią
na brak miłości. Serce otrzymują też od
wielu wolontariuszy, którzy współpracują
z placówką. Przyjeżdżają oni, aby wyprowadzać psiaki na spacer czy pomóc przy
codziennych czynnościach. I taka pomoc
cieszy, podobnie jak to, że ludzie chcą
zmienić życie tutejszych zwierzaków.
- Bardzo się cieszę, że ludzie chcą pomagać. Organizowanych jest wiele akcji,
w efekcie których do schroniska dostarczane są opakowania karmy, czy koce.

Jednak zanim taka akcja się odbędzie,
prosiłbym o kontakt z nami. Podpowiemy co by się przydało i czy schronisko ma
w ogóle jakieś braki, bo pieniądze, które
miasto przeznacza na jego funkcjonowanie wystarczają na zaspokojenie potrzeb
naszych podopiecznych – wyjaśnia Marek Krakowski, dyrektor Jastrzębskiego
Zakładu Komunalnego.
Oczywiście, zawsze dojść może do nagłych sytuacji, wymagających większego
zaangażowania finansowego. – Najlepszą
formą pomocy dla naszej placówki jest
darowizna finansowa, ponieważ możemy
wykorzystać ją na wiele sposobów. W ten
sposób możemy przeznaczyć pieniądze
na poprawę sytuacji zwierzaków – wyjaśnia dyrektor.
A o poprawie życia mieszkańców
ulicy Norwida 50 myśli się cały czas. W planach jest przebudowa budynku

kwarantanny i utworzenie zaplecza dla
kotów. Chcemy również wybudować
kilka niezależnych wybiegów dla psów.
Bardzo ważnym elementem jest dla
nas budowa sieci wodociągowej, celem
bezpośredniego dostarczania wody do
kojców zewnętrznych, co ułatwi pojenie zwierząt i mycie kojców – opowiada
o planach schroniska jego dyrektor.
Schronisko jednak nie zastąpi domu.
Dlatego apelujemy o adopcje zwierząt.
Jednak pamiętajmy o jednym – pies to
nie zabawka. – Pies to żywe stworzenie,
dlatego trzeba dokładnie przemyśleć temat adopcji, uświadomić sobie, z czym
jest związana obecność czworonoga w
domu. My również staramy się weryfikować domy adopcyjne, bo chcemy, aby
nasi podopieczni odnaleźli przystań już
do końca życia – podsumowuje Marek
Krakowski.

POINFORMUJ O ZAGROŻENIACH
Tekst: Komenda Miejska Policji

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to innowacyjne narzędzie internetowe, dzięki któremu mieszkańcy mogą
dzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi
wszelkich zagrożeń występujących w ich
sąsiedztwie. „Mapa” jest dostępna na
stronie internetowej Komendy Miejskiej
Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
Krajowa Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa. Jej obsługa została zaprojek12

towana tak, aby bezproblemowo, wręcz
intuicyjnie mógł z niej skorzystać każdy
mieszkaniec. Za pomocą interaktywnej
strony można przekazywać informacje
o zagrożeniach. Takie zgłoszenie trafi
do policjantów odpowiedniej komórki i zostanie zweryfikowane. Informacje, które można przekazać za pomocą
mapy, uwzględniają wybrane kategorie
przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców ne-

gatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Stróże prawa podkreślają,
że z narzędzia należy korzystać w sposób
rozsądny, bo każde naniesione na mapę
zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję z ich strony. Należy też pamiętać, że
zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji policji. W tego
typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.
Jastrząb I grudzień 2017

BEZPIECZEŃSTWO

WIDZISZ POJAZD UPRZYWILEJOWANY –
POZWÓL MU PRZEJECHAĆ
Tekst: Komenda Miejska Policji

Korytarz ratunkowy to umowny pas ruchu przeznaczony dla pojazdów uprzywilejowanych,
czyli policji, straży pożarnej, karetki pogotowia ratunkowego, ale także dla służb autostradowych, a nawet lawet. Widząc pojazd uprzywilejowany trzeba pozwolić mu możliwie
szybko przejechać.
- Wielu kierowców nadal nie wie jak zachować się w sytuacji,
kiedy widzi pojazd z włączonymi sygnałami dźwiękowymi
i świetlnymi. Taki pojazd budzi w kierowcach niejednokrotnie
popłoch. Dlatego apelujemy do kierowców - widzisz i słyszysz
karetkę, radiowóz, pojazd uprzywilejowany – pozwól im możliwie szybko przejechać – mówi mł. asp. Bogusława Dudek, oficer
prasowy Komendy Miejskiej Policji.
Najprostszym sposobem jest utworzenie tak zwanego tunelu ratunkowego. Kierowcy powinni postarać się jak najszybciej
zjechać do lewej lub prawej krawędzi jezdni. Ułatwi to bezkolizyjny przejazd bez konieczności ciągłego hamowania przez kierowcę karetki lub innego pojazdu uprzywilejowanego.
Jesień to trudna pora roku zarówno dla kierowców jak i pieszych. W tym czasie pogoda jest zmienna, na drogach jest ślisko,
a to wydłuża drogę zatrzymania pojazdów. Szybko zapadający
zmrok również wpływa niekorzystnie na komfort i bezpieczeństwo podróżowania i na naszą sprawność psychofizyczną. Niestety, w tym okresie dochodzi do większej ilości wypadków.
- Policjanci, strażacy, ratownicy medyczni często wyjeżdżają do zdarzeń drogowych na trasach wyjazdowych
z Jastrzębia-Zdroju. By dotrzeć do celu muszą się jednak przebić przez miejskie korki. Apelujemy, by kierowcy z rozsądkiem
zachowywali się na drodze. Nagłe hamowanie, zatrzymanie pojazdu i tym samym tamowanie przejazdu nie należy do rzadkości. Nie mamy nawyków spokojnego, bezpiecznego zjechania na
bok – tłumaczą policjanci.
Najważniejsze podczas wypadku jest jak najszybsze udziewww.jastrzebie.pl

Utworzenie tunelu ratunkowego
ułatwia karetce
pogotowia, policji,
straży pożarnej
oraz innym służbom szybkie dotarcie na miejsce
wypadku

lenie pomocy ofiarom. A im
szybciej służby ratownictwa
dotrą na miejsce zdarzenia tym
szanse na przeżycie osób poszkodowanych są większe.
- Jeżeli jezdnia jest jednokierunkowa dwupasmowa to będąc na lewym pasie należy dojechać maksymalnie do lewej
strony. Jeżeli podczas zatoru
jesteśmy na prawym pasie, to
zbliżamy się maksymalnie do
prawej strony – tłumaczą stróże prawa.
W przypadku, gdy jezdnia
ma więcej niż dwa pasy, należy
pamiętać, że korytarz ratunkowy powinien przebiegać z prawej
strony aut stojących na skrajnym lewym pasie - reszta aut, na
kolejnych pasach ustawia się ostro przy prawej krawędzi jezdni.
Funkcjonariusze przypominają również, że jadąc autem zawsze
musimy zachowywać ostrożność. Oznacza to, że kierowca powinien słyszeć dźwięki nadawane z zewnątrz, takie jak: klakson
lub sygnały ostrzegawcze pojazdów uprzywilejowanych.
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AKTUALNOŚCI

NIE JESTEŚMY SKAZANI NA POLSKĘ,
JESTEŚMY POLSKĄ OBDAROWANI.
Kawaler Orła Białego
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Izabela Grela

To tylko niektóre ze stwierdzeń, którymi ksiądz prałat Bernard Czernecki potwierdza swoją głęboką
miłość do ojczyzny. Miłość, która została doceniona 11 listopada 2017 roku, kiedy to otrzymał z rąk Prezydenta RP, Andrzeja Dudy Order Orła Białego – najstarsze i najważniejsze odznaczenie w naszym kraju.
Jeden z najbardziej zasłużonych kapelanów „Solidarności” jest nierozerwalną częścią naszego miasta. Miasta, które pomagał tworzyć i które wspierał w najtrudniejszych dla niego okresach.
Jak doszło do tego, że ksiądz wsparł górników w okresie strajków?
Ks. Bernard Czernecki: Górnicy nam
pomagali przy budowie kościoła, potrafili jechać 40-osobową delegacją do Katowic, kiedy doszło do wstrzymania naszej
budowy, potrafili walczyć o
to, co dla nich ważne. Jednak
kiedy nastały ciężkie czasy nikt nie chciał górników
wesprzeć, nie było osoby,
która potrafiłaby przekazać
to, co górnicze serca miały
do przekazania. Zwrócili się
więc po pomoc do kościoła.
Było nas wtedy 8 kapłanów,
jednak ja byłem najstarszy
stażem. Wziąłem więc to na
siebie i postanowiłem pomóc jak mogłem.
Nie wszyscy wiedzą, jak
wyglądała ta pomoc?
Ks. B. Cz.: Pewnej niedzieli po mszy św. przyszło
do mnie trzech górników,
wyjęli z butów opaski symbolizujące przynależność do
strajku i zapytali co mają robić? Okazało się, że strajk się
łamał, pełno było prowokatorów, na ulicach mnóstwo
było ulotek, namawiających
żony i matki do tego, aby wyciągnęły swoich mężczyzn
z kopalni. Powiedziałem im
krótko – trzeba ogłosić strajk okupacyjny, nie opuszczajcie kopalni, nikogo nie
wpuszczajcie, a ja to ogłoszę.
Mocne słowa padły z ambony?
Ks. B. Cz: Owszem. Powiedziałem
dobitnie, że górnikom się powodzi, ale
nie jest to powód do tego, żeby ze spokojem patrzyli na to, jak inni walczą
o poprawę swojego bytu, ponieważ to nie
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jest ani patriotyczna, ani chrześcijańska
postawa. Zapowiedziałem parafiankom,
że mężowie, ojcowie, synowie nie wrócą z kopalni. Że trzeba przygotować im
ciepłe ubrania, coś do jedzenia. Że na
każdej mszy świętej będziemy modlić się

w intencji strajkujących, a jeśli będą mieli taką potrzebę, przyjdziemy do nich do
kopalni i będziemy razem z nimi. I tak
się zaczęło. Prawdziwe procesje po mszy
ruszały pod kopalnie, ludzie przekazywali sobie wiadomości. Ja dołączyłem do
górników strajkujących w kopalni Moszczenica.
Wiemy, że przyniosło to rezultaty.

Jednak jak konkretnie do tego doszło?
Ks. B. Cz.: Przyjechał do mnie pierwszy zastępca wojewody śląskiego Zdzisław Gorczyca i zaczął prosić, żebym
wpłynął na górników. Strajkowało wtedy już 48 kopalń – oznaczało to, że jeśli
w ciągu trzech dni nie dojdzie do porozumienia, nastąpi krach energetyczny nie
tylko w naszym kraju. Problem był jednak taki, że górnicy nie chcieli rozmawiać.
Jak się później okazało,
obawiali się, że oni, prości
robotnicy nie poradzą sobie
podczas rozmów z wysoko
postawionymi urzędnikami. Musiałem ich do tego
przekonać.
W jaki sposób?
Ks. B. Cz.: Powiedziałem: Słuchajcie chłopaki,
przecież nikt od was nie
wymaga
krasomówstwa.
Wy mówcie po swojemu
tak jak potraficie, wy macie
argumenty, wiecie dlaczego
jest ten strajk, chodzi wam
o naprawę tego, co złe. Dałem im swoje błogosławieństwo i poszli. I z tego jestem
najbardziej dumny.
A nadane niedawno
Odznaczenie Orderu Orła
Białego również napawa
dumą?
Ks. B. Cz.: W tym odznaczeniu jest
Polska, moje serce, moje całe życie, tu jest
służba Polsce, radości, ale również ból
i cierpienie. Dla mnie patriotyzm to jest
właśnie miłość do ojczyzny. Niech żyje
Polska póki ją kochamy.
Dziękuję za rozmowę.
Jastrząb I grudzień 2017

MAGICZNY CZAS
BOŻEGO NARODZENIA
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Piotr Kędzierski

Boże Narodzenia to czas wyjątkowy.
Pomimo, że święto przypada 25 grudnia,
w naszej tradycji niezwykłą otoczkę ma
także Wigilia oraz drugi dzień świąt. Jest
to czas, w którym przeżywamy narodziny Dzieciątka, ale także spotykamy się
z rodziną, kolędujemy i dzielimy się tym
co mamy. Przygotowania do świąt rozpoczynają się już wiele tygodni wcześniej,

tak by z wszystkim zdążyć.
Od 15 do 17 grudnia na parkingu
przez Miejskim Ośrodkiem Kultury odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy.
Wśród malowniczych straganów mieszkańcy będą mogli skosztować wielu świątecznych smakołyków, zakupić ciekawe
ozdoby i oryginalne prezenty dla naj-

15 grudnia, godz. 10.00-19.00

16 grudnia, godz. 10.00-19.00

bliższych. Wydarzenie będzie okazją, by
wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez organizatorów i poczuć
prawdziwie świąteczny nastrój przepełniony magią zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Na scenie od piątku do
niedzieli pojawią się artyści prezentujący
utwory w tematyce świątecznej.

17 grudnia godz. 10.00-18.00

15 grudnia o godz. 18.00 po raz pierwszy w naszym mieście odbędzie się wspólne zapalenie choinki.
zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie.

Pełnych radości i optymizmu

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru

świąt Bożego Narodzenia,

przyniesie spokój i radość.

wewnętrznego spokoju i rodzinnego

Niech każda chwila

ciepła przy wigilijnym stole

Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i wytrwałości

żyje własnym pięknem,

w realizacji planów

a Nowy Rok

w nadchodzącym Nowym Roku

obdaruje pomyślnością i szczęściem.

życzy
Prezydent Miasta
ANNA HETMAN

W imieniu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
życzy
Przewodniczący
ŁUKASZ KASZA

zapisz w kalendarzu
www.biblioteka.jastrzebie.pl

07.12, CZWARTEK

16.30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych
– odpłatność 10,00 zł /m-c, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a

ul. Wielkopolska 1a
11.00 Joseph Conrad w kręgu literatury
marynistycznej – wykład dla młodzieży,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
12.00 Kartka świąteczna: quilling –
warsztaty papieroplastyki dla dzieci w
wieku szkolnym, Filia nr 1, ul. Opolska
723
12.30 Franklin przygotowuje święta –
Teatrzyk Kamishibai, Filia nr 14, ul. Brzechwy 7a
16.30 Decoupage: prezent pod choinkę
– spotkanie z plastykiem w ramach „Babińca”, Filia nr 1, ul. Opolska 723

08.12, PIĄTEK

9.30 Dzień Baśniowy: Dziewczynka z
zapałkami, Filia nr 2 Masnówka, ul. Witczaka 3a

09.12, SOBOTA

9.00-14.00 22 Winyl Giełda, Mediateka, ul. Opolska PHU 723

16.30 Świąteczne opowieści – warsztaty
literacko-plastyczne dla 3,4-latków w ramach SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
17.00 Od wiersza do poezji – spotkanie poetyckie z Maciejem Szczawińskim.
Wybór tekstów do audycji „Poczta poetycka Macieja Szczawińskiego”

14.12, CZWARTEK

11.12, PONIEDZIAŁEK

10.30 Coraz bliżej święta – warsztaty
literacko-plastyczne, Filia nr 14, ul. Brzechwy 7a

12.12, WTOREK

10.00 Grudniowa obrzędowość –
warsztaty etnograficzne dla uczniów
szkół podstawowych, Biblioteka Główna,
ul. Wielkopolska 1a
16.30 Świąteczne tradycje – warsztaty literacko-plastyczne dla 5,6-latków w
ramach ILUSTRATORKA, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
17.30 Zwoje znad Morza Martwego 70 lat od odkrycia z Qumran – wykład,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

13.12, ŚRODA

10.00 Grudniowa obrzędowość –
warsztaty etnograficzne dla uczniów
szkół podstawowych, Biblioteka Główna,
16

10.00 Świąteczne DIY dla dzieci –
warsztaty plastyczne dla dzieci, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
11.00 Lektura nie bzdura: Jądro ciemności – wykład dla młodzieży, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
16.30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych
– odpłatność 10,00 zł /m-c, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
18.00 Ciasteczka Cieszyńskie: tak
pachną i smakują Święta na Śląsku Cieszyńskim – spotkanie z Adamem Omorczykiem w Kawiarence „Pod Sową”, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

15.12, PIĄTEK

10.00 Świąteczne DIY dla dzieci –
warsztaty plastyczne dla dzieci, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

18.12, PONIEDZIAŁEK

10.00 Dlaczego lubimy prezenty?
– warsztaty literacko-plastyczne dla
uczniów szkoły podstawowej, Filia nr 5,
ul. Jasna 1a
14.00 Kreatywni – zajęcia artystyczne
dla dorosłych, Filia nr 2 Masnówka, ul.
Witczaka 3a

19.12, WTOREK

16.00 Grupa Zabawowa „Biblusie” –
zapraszamy dzieci 2,3 letnie wraz z rodzicami. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 32 471 61 97, Filia nr 3,
ul. Krakowska 38
16.30 Choinkowe ozdoby – warsztaty literacko-plastyczne dla 5,6-latków w
ramach ILUSTRATORKA, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
18.00 Porozmawiajmy o książkach –
spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a

20.12, ŚRODA

10.30 Franklin przygotowuje święta
– Teatrzyk Kamishibai, Filia nr 14, ul.
Brzechwy 7a
12.00 Kolorowa choinka – warsztaty
papieroplastyki dla dzieci w wieku szkolnym, Filia nr 1, ul. Opolska 723
16.30 Czar Świąt – warsztaty literacko-plastyczne dla 3,4-latków w ramach
SPOTKAŃ Z KSIĄŻKĄ, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a

21.12, CZWARTEK

16.30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych
– odpłatność 10,00 zł /m-c, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a

28.12, CZWARTEK

16.30 PĘDZELEK – warsztaty artystyczne dla uczniów szkół podstawowych
– odpłatność 10,00 zł /m-c, Biblioteka
Główna, ul. Wielkopolska 1a
18.00 Odkurzamy klasyków: Joseph
Conrad – literackie prezentacje przy filiżance kawy, Biblioteka Główna, ul. Wielkopolska 1a
Jastrząb I grudzień 2017

KULTURA

www.mok.jastrzebie.pl

07.12, CZWARTEK

17.00 „Świąteczne skarpety na prezenty” zajęcia rękodzielnicze, Klub 55+, klub
„Metronom”
15.00 „Chroń swoje terytorium” turniej
gry „Blokus”, świetlica „Promyk”
16.00 „Uroki zimy” zajęcia edukacyjne
dla dzieci, świetlica „Iskierka”

12.12, WTOREK

16.00 „Świąteczna kartka pocztowa”
zajęcia plastyczne, świetlica „Astra”
16.00 „Ekspresem przez świat” konkurs
wiedzy, świetlica „Nastolatek”

13.12, ŚRODA

16.00 „Choinka na wiele sposobów”
zajęcia plastyczno-techniczne, świetlica
„Kanon”
16.00 „Świąteczny blask” zajęcia plastyczne dla dzieci, świetlica „Stryszek”

ABBA COVER SHOW, czyli zabawa przy największych przebojach
szwedzkiej grupy czekać będzie na wszystkich, którzy Nowy 2018 Rok
postanowią przywitać na parkingu przed kinem Centrum. To właśnie
tutaj odbędzie się Sylwester pod gwiazdami. Wspólna zabawa rozpocznie się o godz. 22.00. Nie zabraknie też wielu innych atrakcji,
a o północy niebo rozświetlą sztuczne ognie. Wstęp na miejskiego Sylwestra jest bezpłatny.

20.12, ŚRODA

16.00 „Pierniczki cudnie przystrojone
na naszej choince będą powieszone” zajęcia plastyczne, świetlica „Kanon”
16.00 „Papieromania”, cykl edukacyjny
„Kreatywny recycling”, świetlica „Stryszek”

21.12, CZWARTEK

16.00 „Skarpetkowy zawrót głowy”, cykl
edukacyjny „Kreatywny recycling”, świetlica „Iskierka”

28.12, CZWARTEK

10.30 „Łatwe do nauczenia – szybkie do
skończenia” turniej gier, świetlica „Nastolatek”

18.12, PONIEDZIAŁEK

15.00 „Coraz bliżej święta!” zabawy
edukacyjno-plastyczne, świetlica „Promyk”

19.12, WTOREK

16.00 „Gwiazdki z papierowej wikliny”
zajęcia techniczne, świetlica „Astra”
16.00 „Zimowy quiz dla dzieci”, świetlica „Iskierka”
16.30 „Coraz bliżej święta” zajęcia plastyczne, świetlica „Nastolatek”
www.jastrzebie.pl

Beyond scyllia and Carybdis 31

14.12, CZWARTEK

10.00 XXVII Jastrzębski Przegląd Jasełek, kino „Centrum” - finał
15.00 „Magiczne gwiazdeczki” zajęcia
plastyczne, świetlica „Promyk”
16.00 „Dopadła Cię zimowa nuda?
Nie daj się!” zabawy plastyczne, świetlica
„Iskierka”
16.00 „Kartonowy design”, cykl edukacyjny „Kreatywny recycling”, świetlica
„Astra”
17.00 „Ozdoby choinkowe decoupage”
zajęcia rękodzielnicze, Klub 55+, klub
„Metronom”

WSPOMNIENIE JEST WARTOŚCIĄ

O MITOLOGII

Linoryty Rudolfa Riedla można oglądać w Galerii Historii Miasta. W czarno-białych pracach ukazywał to, co go
otaczało: fedrunek i grubę, familoki i
hołdy, lauby, festyny i orkiestry górnicze, starzyków i bajtli, werbusów, gołymbiorzy i szkaciorzy. Na wystawie
można zobaczyć kilkadziesiąt prac
artysty ze zbiorów Stanisława Gerarda Trefonia.

To wystawa grafik Adama Czecha.
Prezentowane prace graficzne to z
jednej strony niejako podsumowanie
doświadczeń artysty, związanych z
odczytywaniem mitologii starożytnej
Grecji, ale z drugiej nowe narodziny innych wątków, przefiltrowanych
przez uwikłanie w jego codzienności.

Data: do 2.02
Miejsce: Galeria Historii Miasta

Data: 8-29.12
wernisaż 8.12, godz. 18.00
Miejsce: Galeria Epicentrum
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KULTURA / SPORT

www.mosir.jastrzebie.pl
09.12, SOBOTA

19.12, WTOREK

10.12, NIEDZIELA

22.12, ŚRODA

17.12, NIEDZIELA

23.12, SOBOTA

16.00-18.00
Mikołajkowe
zabawy na Jastorze, lodowisko
Jastor

8.30 Miejska Liga Siatkówki
Amatorów, hala widowiskowo-sportowa

8.30 Miejska Liga Siatkówki
Amatorów, hala sportowa Borynia

18.00 Liga Mistrzów, Jastrzębski Węgiel - Spacer’s Toulouse,
hala widowiskowo-sportowa

18.00 Mecz JKH GKS Jastrzębie – MH Automatyka, lodowisko Jastor

Mecz Jastrzębski Węgiel –
Espadon Szczecin, hala widowiskowo-sportowa

ŚLIZGAWKI OGÓLNODOSTĘPNE,
LODOWISKO JASTOR
08.12, piątek godz. 18.00
10.12, niedziela godz. 11.00 i 18.00
12.12, wtorek godz.18.00
13.12, środa godz.18.00
16.12, sobota godz.11.00 i 18.00
17.12, niedziela godz. 11.00 i 18.00
19.12, wtorek godz.18.00
20.12, środa godz.18.00
23.12, sobota godz.11.00 i 18.00
24.12, niedziela godz.11.00
26.12, wtorek godz.18.00
27.12, środa godz.11.00 i 18.00
28.12, czwartek godz.11.00 i 18.00
29.12, piątek godz.11.00 i 18.00
30.12, sobota godz.11.00 i 18.00
31.12, niedziela godz.11.00

Czas trwania programu to około 120 minut. Bilety w cenach: 50 zł, 60 zł,
70 zł, 80 zł, 90 zł i 100 zł VIP do nabycia w sekretariacie hali widowiskowo-sportowej, Klubie Kaktus lub na stronie www.biletowakasa.pl. Zamówienia zbiorowe pod nr tel. 41 361 80 47 od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 16.00.

MOSiR zaprasza na zajęcia fitness. Szczegóły na
http://fitnessjastrzebie.pl/ i https://www.facebook.
com/fitnesszmosirem/
W ofercie również nauka pływania dla dzieci i młodzieży.
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JOGA TO STYL ŻYCIA
Ania Krachało to kobieta,
która zakochała się w jodze.
Jastrzębianka od 10 lat zgłębia ten styl życia, bo jak powiedziała kilka lat temu: Joga
to nie sport, joga to styl życia.
I jak sama twierdzi, to jeszcze
nie koniec.
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: arch. Ania Krachało

Jastrząb: Od dekady zajmujesz się jogą,
praktykujesz nie tylko w Polsce, ale również w Indiach. Czy zauważyłaś, że joga
ewaluuje? Czy w ogóle możliwe jest takie
zjawisko?
Ania Krachało: Oczywiście. Joga to proces ciągłego doskonalenia się, nie ma w
nim miejsca na przerwę. Ja na przykład
będę do końca życia jeździć do Indii, gdzie
poznałam fantastycznego przyjaciela,
Balu Thewar. To mój nauczyciel, który ma
jogę w sercu, którego spokój wewnętrzny, zrozumienie i empatia robią na mnie
wielkie wrażenie. Powracając do pytania –
w jodze nie ma czegoś takiego, jak pewna
granica, koniec. Nie, joga to swego rodzaju studnia bez dna, z której cały czas czerpiemy coś nowego.

J.: Czy mieszkańcy naszego miasta chętnie czerpią z tej przysłowiowej studni?
A.K.: Coraz częściej. Widzę wzrastające
zainteresowanie jogą, coraz więcej osób
chce spróbować. Z tego też powodu nasze
Centrum Prana zmieniło miejsce – potrzebowaliśmy więcej przestrzeni na maty,
co dobitnie wskazuje na to, że jastrzębianie tak jak i ja pokochali jogę. I to mieszkańcy w różnym wieku – mamy w planach
nawet zajęcia dla mam z maluszkami noszonymi chustach.
J.: Właśnie, skoro o zajęciach mowa –
przez długi czas prowadziłaś je w różnych
jastrzębskich klubach. Co się stało, że postanowiłaś otworzyć własną szkołę? Bo
Centrum Prana chyba można tak nazwać?

A.K.: Tak, można nazwać je szkołą, bo nie
tylko praktykujemy tam jogę, ale również
poprzez medytacje uczymy sztuki opanowania, w gabinetach uczymy medycyny
naturalnej i właściwego podejścia do organizmu. A skąd pomysł? Wspomniany
już wcześniej Balu mnie zainspirował –
3 lata temu, po powrocie z Indii postanowiłam, że chce mieć miejsce, przeznaczone tylko do praktykowania jogi. I tak to się
zaczęło.
J.: A jest w planach kiedyś się skończyć?
A.K.: Oj chyba nie. Ja czuję ciągły niedosyt, dlatego chce się dalej rozwijać.
Z pewnością chce pogłębić swoja wiedze
z zakresu medycyny naturalnej i dalej
wyjeżdżać do Indii – to mój plan na najbliższe lata.

PODBIŁA SERCA PUBLICZNOŚCI
Teksty: Patrycja Matacz, fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

Było magicznie, muzycznie, etnicznie – tak pokrótce opisać można koncert Izabeli Ostrzołek, czyli coraz
bardziej popularnej w muzycznych kręgach Kyöku. 26
listopada jastrzębianka zaprezentowała utwory ze swojej
debiutanckiej płyty „Zenith”. Młoda artystka otrzymała
stypendium przyznane przez Miasto Jastrzębie-Zdrój,
dzięki któremu mogła doprowadzić do końca wydanie
płyty.

65 LAT WSPARCIA I TROSKI
Tekst: Patrycja Matacz, fotografia: Paweł Świderski

Moc uśmiechniętych podopiecznych – tych młodszych jak i starszych. Ogrom energii i chęci działania.
Dodajmy do tego inwencję twórczą, samozaparcie, ale przede wszystkim miłość do tego, co robi się
każdego dnia i już pojawia się gotowy obraz. Obraz Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju,
które w tym roku obchodzi 65-te urodziny.

Dawno, dawno temu…

Wiemy, że wieku się nie wypomina, ale
tutaj to powód do dumy. Cofnijmy się
więc w czasie, do chwili, kiedy wszystko się zaczęło. W listopadzie 1951 roku
Departament Matki i Dziecka powołał
w byłym Profilaktycznym Domu Zdrowia w Jastrzębiu-Zdroju – Zakład Leczniczo Wychowawczy dla Dzieci po chorobie Heine-Medina. Uwzględniając
to, że w zakładzie znajdowały się dzieci
w wieku przedszkolnym (w latach od
3 do 7) w liczbie około 60-ciu, Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział
Oświaty zorganizował w tym zakładzie Państwowe Przedszkole. Do pracy
w przedszkolu 1 września 1952 roku zostały przydzielone przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 3 wychowawczynie przedszkola, między innymi
Genowefa Mrózek, której powierzono
obowiązki kierowniczki przedszkola.
Wiadomo, że początki bywają trudne.
Nawet kilkanaście lat później personel
przedszkola własnym sumptem starał się
poprawić jakość placówki. I jak widać,
świetnie mu to wyszło.

Czuwali na stanowiskach

We wrześniu 1985 roku stanowisko dyrektora przedszkola objęła Anna Gomola
i kierowała placówką przez kolejnych
5 lat do roku 1990, gdy dyrektorem została Halina Gertruda na następnych 11 lat.
W roku 2001 nastąpiła zmiana na stano-

wisku dyrektora i placówką przez kolejne 5 lat kierowała Agnieszka Szot, aż do
roku 2006, kiedy to stanowisko dyrektora
objęła Joanna Łodzińska- Czoch, która tę
pełni funkcję do dzisiaj.

Organizacja to podstawa

Część oddziałów Przedszkola Specjalnego znajduje się w budynku przy ul.
1-go Maja 61 (budynek Spółki Brackiej).
Uczęszczają do nich dzieci, które realizują program przez całą ścieżkę edukacyjną w naszej placówce tzw. dzieci „całoroczne”. Są to dzieci z terenu Jastrzębia-Zdroju i okolic, które są pod opieką
przedszkola przez cały okres edukacji
przedszkolnej do momentu podjęcia nauki w szkole. Część oddziałów znajduje
się nadal w budynku przy ul. Kościuszki 14 i są w nich dzieci przebywające
na turnusach rehabilitacyjnych od 3 do
6 tygodni – tzw. dzieci „szpitalne”, które
przyjeżdżają z całego województwa śląskiego. Czas pobytu dziecka wyznacza
lekarz prowadzący.

Doskonali specjaliści

W placówce pracują doskonali specjaliści, którzy na koncie mają zdobyte doświadczenie w takich kierunkach jak
oligofrenopedagogika, pedagogika terapeutyczna, tyflopedagogika, surdopedagogika, psychologia, neurologopedia,
dogoterapia, hipoterapia. Nie brakuje
również specjalistów do pracy z dziećmi

z zaburzeniami zachowania, jak i specjalistów pracy opiekuńczo – wychowawczej. W chwili obecnej w Przedszkolu
Specjalnym funkcjonuje 10 oddziałów,
2 z nich to oddziały dla dzieci z dysfunkcją narządu ruchu, zaburzeniami mowy,
które realizują normalnym program
przedszkola masowego; 7 oddziałów dla
dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną
oraz autyzmem, gdzie prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla tej grupy dzieci w
ilości 4 dzieci w każdej z nich; oraz 1 grupa dla dzieci przebywających na leczeniu
szpitalnym w systemie turnusów rehabilitacyjnych – do 12 dzieci.

To nie liczby i statystyki,
a ludzie są najważniejsi

Jednak prawdziwą siłę tej placówki stanowią ludzie. A wiemy to z najlepszego źródła – od rodziców dzieci, które
w Przedszkolu Specjalnym spędzają czas.
- To najlepsze miejsce dla rozwoju dziecka z niepełnosprawnością. Podejście do
dzieci jest wspaniałe, ludzie tam pracujący znają potrzeby każdego dzieciaczka.
Terapie są dopasowywane indywidualnie
według potrzeb malucha. Moja Marysia
spędziła tam 5 cudownych lat i pomimo
że już jest w szkole, tęskni za nimi – słowa mamy Marysi chyba najlepiej opisują
tę wyjątkową placówkę…
Nam pozostaje więc życzyć kolejnych lat,
pełnych zaangażowania i miłości do tego,
co się robi.

OŚWIATA

DOBRA SZKOŁA - CIEKAWY ZAWÓD POSZUKIWANI PRACOWNICY
Tekst: Wydział Edukacji Urzędu Miasta

Jastrzębie-Zdrój w swojej polityce oświatowej zwraca dużą uwagę na kształcenie branżowe i
techniczne. Miasto ubiega się o środki dla szkół kształcących w zawodach na rozwój ich działalności, m.in. na doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu oraz
kursy kwalifikacyjne.
NAZWA SZKOŁY

ZAWÓD

Zespól Szkól nr 2
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1

Kucharz (obecne klasy 1,2,3)

Zespół Szkół nr 2
Technikum nr 1
Zespół Szkół nr 5
Technikum nr 2

Zespół Szkół nr 6
Technikum nr 4

Zespół Szkół Zawodowych
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3

Zespół Szkół Zawodowych
Technikum nr 5
Zespól Szkół Handlowych
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2
Zespól Szkół Handlowych
Technikum nr 3

Technik ekonomista (obecna klasa 1, 2, 3, 4)
Technik logistyk (obecna klasa 1, 2, 3, 4)
Technik hotelarstwa (obecna klasa 1, 2, 3, 4)
Technik żywienia i usług gastronomicznych (obecna
klasa 1, 2, 3, 4)
Technik mechanik (obecna klasa 1, 2, 3)
Technik informatyk (obecna klasa 1, 2, 4)
Technik analityk (obecna klasa 1, 2, 3,4)
Technik elektryk (obecna klasa 1, 2, 3, 4)
Technik informatyk (obecna klasa 1, 2, 3, 4)
Technik mechatronik (obecna klasa 1, 2, 3, 4)
Technik górnictwa podziemnego (tylko obecna
klasa 4)
Ślusarz (obecna klasa 1, 2, 3)
Elektryk (obecna klasa 1, 2, 3)
Mechanik pojazdów samochodowych (obecna klasa
1, 2, 3)
Fryzjer (obecna klasa 1, 2, 3)
Sprzedawca (2 – 1 os)
Technik budownictwa (obecna klasa 2)
Technik chłodnictwa i klimatyzacji (obecna klasa 2)
Sprzedawca (obecna klasa 3)
Technik obsługi turystycznej (obecna 2 klasa)
Technik handlowiec (obecna 3)
Technik organizacji reklamy (obecna 2, 3)

NAJBARDZIEJ POSZUKIWANE ZAWODY
Najwięcej ofert Powiatowy Urząd Pracy przyjmuje na stanowiska pracy takie jak: kasjer-sprzedawca, fryzjer, opiekunka medyczna, pracownik ogólnobudowlany, magazynier, przedstawiciel handlowy, ślusarz, sprzątaczka, spawacz, operator koparko-ładowarki, kucharz.
www.jastrzebie.pl
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WYDARZENIA

PIEŚNIĄ UCZCILI 99. ROCZNICĘ
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Tekst: Wiesława Kmita, fotografia: arch. Chór Miejski

Podczas zaborów słowo i melodia były
orężem nie mniej skutecznym i równie
tępionym przez wrogów polskości. Były
sposobem na przetrwanie języka ojczystego, dawały siłę i niosły nadzieję. Były
wiernymi towarzyszkami legionistów,
powstańców i sybiraków. Tym, którzy
oddali życie w walce i tym, którzy okaleczeni fizycznie i psychicznie – przeżyli.
Chór Miejski wraz z dziećmi i młodzieżą
ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Boryni
dziękował pieśnią.
Chór stara się koncertować w różnych dzielnicach naszego miasta.
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W tym roku został zaproszony przez dyrektor szkoły, Bożenę Bezuch i radnych
z Boryni. Koncert przygotował Marek
Cypryś, nauczyciel muzyki w tej szkole
i dyrygent Chóru Miejskiego. Rozpoczęto najstarszym hymnem Polski – Gaude
Mater Polonia. Następnie wykonywane były tradycyjne pieśni patriotyczne,
m.in. I Kadrowa, Marsz I Brygady, Marsz
Polonia, Czerwone Maki. Utwory wykonywane były samodzielnie przez Chór,
dzieci i młodzież lub wspólnymi siłami.
Były pięknie wykonane sola i duety zarówno przez dorosłych jak i młodszych

artystów. Oprócz pieśni tradycyjnych
zaprezentowane zostały także piosenki
współczesne autorstwa Kaczmarskiego, Pietrzaka i innych. Dorośli śpiewacy
cieszyli się, że mogą wspólnie świętować
z tak utalentowaną młodzieżą. Bardzo
cenne było poprzedzenie prezentowanych utworów ich krótką historią. Koncert wspaniale poprowadził przyjaciel
Chóru, Andrzej Ślakowski. Oklaski na
stojąco, prośba o bis i podziękowania dla
śpiewaków i organizatorów zakończyły
ten wzruszający koncert.
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HISTORIA

JASTRZĘBIE STOLICĄ POLSKIEGO BOKSU
Tekst: Marcin Boratyn, fotografia: arch. Andrzej Kaleta

Sekcja boksu przy Górniku Jas-Mos (tak
wówczas nazywał się klub z Jastrzębia)
powstała w 1965 r. Trener Józef Tomaszewski szybko sformował mocny zespół
i zaczął odnosić świetne wyniki. Drużyna
zaliczała kolejne awanse, a boks stał się
najpopularniejszą dyscypliną sportową
w młodym mieście. W 1971 r., już pod
szyldem GKS, pięściarze zadebiutowali w
II lidze. Po kilku sezonach, zespół objął
kolejny znakomity szkoleniowiec, Antoni
Zygmunt, przed którym działacze postawili śmiałe zadanie – awans do ekstraklasy i walkę o najwyższe cele. Wydawało
się to zwyczajną utopią, a jednak GKS
wywalczył awans i w swoim debiutanckim sezonie uznał wyższość tylko dwóch
najmocniejszych drużyn w Polsce – Legii
i Gwardii Warszawa. Brązowy medal jastrzębian, zdobyty w 1976 r., powszechnie
uważano ze sensację. Mało kto wierzył, że
w następnym sezonie uda się górnikom
powtórzyć ten sukces.
W pierwszym półroczu 1977 r. pięściarze
rywalizowali w rozgrywkach Pucharu
Polski. Jastrzębianie bez skrupułów rozprawili się z wszystkimi przeciwnikami.
W półfinale stoczyli bój z Sokołem Piła
i Gwardią Warszawa. Wszystkie trzy
zespoły miały na koniec tę samą ilość
punktów, a o awansie Jastrzębia do finału decydowały wyniki pojedynków w
wadze ciężkiej – w tej bezkonkurencyjny
był Andrzej Biegalski z naszego GKS. W
www.jastrzebie.pl

finałowym turnieju jastrzębianie rozbili
Zawiszę Bydgoszcz i Gwardię Łódź. Tym
samym stali się triumfatorem Pucharu
Polski!
Jesienią ruszyła I liga. Jastrzębianie uważani byli za jednego z faworytów do awansu do finałowej trójki, jednak nikt nie
dawał im szans na tytuł mistrza Polski.
Zgodnie z planem w swojej grupie zajęli
pierwsze miejsce. Finał odbył się we wrocławskiej Hali Stulecia. Pierwszy mecz
jastrzębianie stoczyli z Legią Warszawa.
Przy remisie 5:5 na ring wszedł nieznany nikomu Leszek Czarny. Jego rywalem
był brązowy medalista z Montrealu Kazimierz Szczerba. Podczas, gdy warszawscy
kibice dopisywali sobie dwa punkty do
wyniku, Czarny zaskoczył olimpijczyka
i potężnym ciosem powalił go na deski.
Ten nokaut dodał jastrzębianom skrzydeł. Wygrali jeszcze trzy walki i pokonali
faworyta 13:7. Niebiosa sprzyjały jastrzębianom. W drugim meczu Legia i Gwardia podzieliły się punktami. Ten remis
dawał więc znakomitą pozycję wyjściową
dla GKS, ponieważ naszym pięściarzom
wystarczał remis w starciu z Gwardią
Warszawa. Nie było to jednak takie oczywiste. Tymczasem... We wrocławskiej hali
działy się prawdziwe cuda. Jastrzębianie
po kolei bili gwardzistów. Po zwycięstwie
Soszyńskiego nad Misiewiczem było już
8:0 dla GKS! W następnej walce Andrzej
Kaleta, ten sam, który walczył dla klubu

od początku jego istnienia, niespodziewanie pokonał Cichowlasa i doprowadził do rezultatu dającego nam już w tym
momencie mistrzostwo Polski! Radość w
zespole była nie do opisania! A przecież
mecz trzeba było dokończyć! Ostatecznie GKS zwyciężył warszawian 13:7. Jak
ocenił wówczas trener kadry narodowej
Michał Szczepan, jastrzębianie zaskoczyli
dobrym przygotowaniem kondycyjnym,
szybkością, bojowością i ambicją.
Jest oczywiste, że pięściarze wrócili do
Jastrzębia w aureoli prawdziwych bohaterów. Przypomnijmy zatem nazwiska
uczestników pamiętnego finału: Henryk
Średnicki, Władysław Moruś, Jerzy Szewczyk, Jan Gudra, Zdzisław Hołodowski,
Kazimierz Soszyński, Andrzej Kaleta,
Leszek Czarny, Wiesław Kopeć, Bolesław
Nowik, Jan Kaczorowski, Marek Rusek,
Marcin Jaworki, Witold Środa, Andrzej
Biegalski. Trenerem zespołu był oczywiście niezapomniany Antoni Zygmunt,
któremu pomagali Ryszard Kudzin i Kazimierz Rochalski.
A przecież nie były to jedyne sukcesy pamiętnego 1977 roku. Tytuł mistrza Europy wywalczył Henryk Średnicki, zaś
pierwszy w historii GKS tytuł indywidualnego mistrza Polski zdobył Bolesław
Nowik. Wreszcie Średnicki zwyciężył w I
Turnieju im. Feliksa Stamma.
Aż chciałoby się powtórzyć za Wieszczem – O roku ów!...
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PORADY/OGŁOSZENIA

ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU
Tekst: Edyta Dziobek-Romańska

W okresie świątecznym zdarzają się nietrafione prezenty lub inne niepotrzebne zakupy.
Warto wówczas znać swoje prawa dotyczące tego, kiedy i jak można zwrócić prawidłowo
zakupioną rzecz. Konsumenci jako osoby narażone na ryzyko podczas poruszania się w
obrocie gospodarczym, mają możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w
dwóch przypadkach.
W świetle obowiązujących przepisów, konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość – chodzi tu przede wszystkim sprzedaż internetową czy
telefoniczną, wszelkie „gazetki” oferujące kupno jakichś przedmiotów przy przesyłce pocztowej. Uzasadnione jest to potrzebą zapoznania się konsumenta z realnym wyglądem czy innymi cechami rzeczy, które mogą czasami znacznie się różnić od
przedmiotu na zdjęciu.
Konsument może także odstąpić od umowy zawieranej poza
lokalem przedsiębiorstwa, tzn. na ulicy czy w naszym domu, na
spotkaniach w miejscach publicznych, na których prezentowane są artykuły na sprzedaż, czy podczas specjalnie zorganizowanych wyjazdów. Występuje tutaj duże ryzyko „naciągnięcia”
konsumenta na nieuzasadnione koszty, wykorzystania momentu na manipulację różnymi technikami sprzedawczyni.
Termin na odstąpienie od umowy wynosi obecnie 14 dni
od odbioru rzeczy. O tym uprawnieniu bezwzględnie musi nas
poinformować sprzedawca przed zakupem, jeśli tego nie zrobi – termin może się wydłużyć. Zwrot towaru może nastąpić
na podstawie zwykłej zmiany zdania; uświadomienia sobie, że
dany przedmiot jest nam niepotrzebny, że nasze wyobrażenie
o nim różniło się od rzeczywistości. Nie musimy informować
sprzedawcy o przyczynach rozmyślenia się z transakcji, nie będziemy ponosić także żadnych kosztów odstąpienia. Wystarczy
jedynie złożyć sprzedawcy pisemne oświadczenie w terminie 14
dni i oddać towar w oczekiwaniu na zwrot pieniędzy. Koszty

przesyłki powinien pokryć przedsiębiorca, ale tylko do wysokości najtańszej opcji wysyłki.
Poza tym, prawo nie przyznaje uprawnień do odstąpienia
od umowy w przypadku umów zawieranych w lokalach przedsiębiorstwa, tj. w sklepach, gdzie nie występuje przecież żaden
element zaskoczenia, a decyzja o zakupie podejmowana jest w
bardziej przemyślany sposób. Podyktowane jest to potrzebą stabilnego obrotu. Odstąpienia od umowy nie należy jednak mylić
z reklamacją, to jest żądaniem wymiany towaru posiadającego
wady na nowy.
Niektóre sieci sklepów prowadzą jednak politykę przyjmowania zwrotów bez podania przyczyny – jest to jedynie ich
dobra wola, a wówczas sprzedawcy informują o takim uprawnieniu, jeśli przysługuje. Dlatego właśnie w części sklepów „stacjonarnych” nie możemy dokonać zwrotu – jest to całkowicie
zgodne z prawem. Duże sieci handlowe często mogą sobie pozwolić na to, co dla małych sklepów jest utrudnione.
Klub Jagielloński prowadzi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej przy
ul. Opolskiej 9a, czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30-15.30. Zadanie jest współfinansowane ze środków miasta Jastrzębie-Zdrój.

MOŻNA STARAĆ SIĘ
O DOFINANSOWANIE Z PFRON-U
Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój uprzejmie
informuje o możliwości składania wniosków
i wystąpień w ramach realizacji „Programu
wyrównywania różnic między regionami III”,
dofinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:
a)
obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie
umożliwienia osobom niepełnosprawnym
poruszania się i komunikowania,
b)
obszar C – tworzenie spółdzielni
socjalnych osób prawnych,
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c)
obszar D – likwidacja barier transportowych,
d)
obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
e)
obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
f)
obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Bliższe informacje znajdują się na stronie
internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl

DASZEK
PRZYJMUJE WNIOSKI

W związku z realizowaną inwestycją przy
ul. Witczaka, JTBS „DASZEK” Sp. z o.o.
zaprasza do składania wniosków dotyczących najmu lokali mieszkalnych. Informacje na temat inwestycji można uzyskać
pod numerami telefonów 504 445 690,
504 445 697 lub w siedzibie JTBS w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 1 Maja 15.
Jastrząb I grudzień 2017

MIASTO PRZYJAZNE
EKONOMII SPOŁECZNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Miasto Jastrzębie-Zdrój prowadzi szereg działań mających na celu promowanie i wspieranie sektora pozarządowego, w tym tworzenie wspólnej przestrzeni do wymiany doświadczeń i współpracy o charakterze:

FINANSOWYM:
Zleca realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym w formie wspierania bądź powierzenia. Odbywa się to w trybie otwartego konkursu ofert
bądź w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Miasto udziela organizacjom pozarządowym pożyczek na realizację zadań w przypadku prefinansowania projektów. Z tej formy wsparcia skorzystało
dotychczas 9 jastrzębskich organizacji pozarządowych.

POZAFINNSOWYM:
udziela wsparcia infrastrukturalnego organizacjom pozarządowym, poprzez udostępnianie pomieszczeń na preferencyjnych warunkach, bezpłatnie
udostępnia zasoby Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 A, po podpisaniu stosownego porozumienia,
prowadzi i aktualizuje serwis informacyjny skierowany do sektora pozarządowego na stronie www.jastrzebie.pl (zakładka – organizacje pozarządowe),
prowadzi na stronie internetowej wykaz jastrzębskich organizacji pozarządowych, w którym znajdują się dane kontaktowe,
konsultuje z organizacjami pozarządowymi projekty aktów prawa miejscowego,
podejmuje inicjatywy integrujące środowisko pozarządowe poprzez spotkania branżowe i grupy robocze,
wspiera organizacje pozarządowe posiadające status pożytku publicznego poprzez coroczne prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej, służącej pozyskiwaniu środków w ramach mechanizmu 1%,
organizuje bezpłatne szkolenia, konferencje, warsztaty, prelekcje, spotkania służące wymianie doświadczeń i ekonomizacji organizacji pozarządowych,
utworzono Radę Działalności Pożytku Publicznego - organ konsultacyjny i opiniodawczy.
Do zadań Rady należy: opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, wyrażanie opinii w
sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, udzielanie pomocy i wyrażanie
opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych, promowanie osiągnięć i
prezentowanie dorobku organizacji pozarządowych, rozpatrywanie innych spraw zgłaszanych do Rady, a dotyczących sfery pożytku publicznego.
Miasto promuje ekonomię społeczną poprzez uczestnictwo w projekcie partnerskim Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego
(OWES). Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja przedsięwzięcia zakończy
się 31 lipca 2018 r.
W ramach projektu udzielane są m.in. informacje dotyczące: tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia statutowej działalności odpłatnej
oraz działalności gospodarczej, możliwych do pozyskania środków na działalność, zmieniających się przepisów prawa itp.
Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, podmiotów ekonomii społecznej (np. stowarzyszeń, fundacji)
i ich pracowników. Ośrodek mieści się w JCOP przy ul. Wrzosowej 12a, tel. 32 4719555, 32 4785151, 32 4785135, 32 4785335.
www.jastrzebie.pl
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SENIORZY ZAPRASZAJĄ

WYCIECZKI Z EMERYTAMI
Stowarzyszenie Aktywny Senior zaprasza
wszystkich, nie tylko członków stowarzyszenia, do udziału w wycieczkach. Odbędą się one w następujących terminach:
- 16 grudnia – Kraków, fabryka bombek, Łagiewniki, Park Świętego Mikołaja
w Zatorze. Cena 110 zł z obiadem.
- 31 grudnia - Sylwester na wesoło, Teatr w Gliwicach - Damy i Huzary współcześnie, wyjazd godz. 19.00. Cena 130 zł
z posiłkiem.
- 19 – 21 stycznia – Warszawa (Niepokalanów, Wilanów, Zamek Królewski).
Cena 500 zł.
- 17 lutego - Kulig w Wiśle Czarne. Cena
80 zł z obiadem i kabaretem góralskim.
Terminy wyjazdu do Jarosławca
w 2018 roku:
I turnus świąteczny od 31.03 – 13.04, wyjazd 30.03, godz. 8.00
II turnus od 7.07 – 20.07, wyjazd 6.07,
godz. 8.00
III turnus od 18.08 – 31.08, wyjazd 17.08,
godz. 8.00
IV turnus od 15.09 – 28.09, wyjazd 14.09,
godz. 8.00
Szczegółowych informacji udziela
Lucyna Maryniak, tel.: 32 471 9555, 32
471 2071, 535 997 170 (kontakt po godz.
18.00).
WYCIECZKI I WCZASY
Z ZARZĄDEM KOŁA NR 2
Zarząd koła nr 2 Związku Emerytów zaprasza wszystkich zainteresowanych do
udziału w następujących przedsięwzięciach:
- 16 grudnia - spotkanie opłatkowe – Hawana.
- 27 stycznia - Dzień Babci i Dziadka –
Hawana.
- 14 lutego – kulig.
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- 8 marca - spotkanie z okazji Dnia Kobiet – Hawana.
- 28 marca - 9 kwietnia – Wielkanoc,
Mrzeżyno. Cena 1495 zł.
- 25 kwietnia - wycieczka do Ojcowa.
- 19 maja - Dzień Matki - zabawa w Hawanie.
- 29 maja - wycieczka - Zabrze – Pławniowice.
- 3 - 15 czerwca - wczasy w Rowach. Cena
1460 zł.
- 4 - 16 czerwca - wczasy w Pobierowie.
Cena 1380 zł.
- 23 czerwca - Dzień Ojca - zabawa w Hawanie.
- 26 lipca - wycieczka na Górę Świętej
Anny.
- 25 sierpnia - 6 września - wczasy w Międzyzdrojach. Cena 1540 zł.
- 19 - 20 września – wycieczka: Jędrzejów - Chęciny - Sandomierz .
Biuro przy ul. Turystycznej 4 czynne
jest w poniedziałki i czwartki w godz. od
9.00 do 11.00, tel. 32 471 2234.
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW
PRZYPOMINA
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że
wydawane są zaświadczenia na zniżkę
kolejową. Ponadto zaprasza do udziału
w następujących wyjazdach:
- 22 – 27 grudnia – Święta Bożego Narodzenia w Białym Dunajcu. Cena 755 zł.
- 8 – 20 czerwca – wczasy w Świnoujściu.
Cena 1395 zł.
- 8 – 19 czerwca – wczasy w Cesenatiko
we Włoszech. Cena 1479 zł.
- 14 – 26 czerwca – wczasy w Ustroniu
Morskim. Cena 1390 zł.
- 17 – 29 czerwca – wczasy w Krynicy

Morskiej. Cena 1390 zł.
- 9 – 20 września – wczasy w Karlobag
w Chorwacji. Cena 1650 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w siedzibie Związku przy ul. 1 Maja 45 we
wtorki, środy i czwartki w godz. od 9.00
do 12.00, tel. 32 4358 031.
SPOTKANIA DIABETYKÓW
Jastrzębskie Stowarzyszenie Diabetyków
zaprasza diabetyków, członków rodzin
oraz osoby zainteresowane problemem
cukrzycy na spotkania w następujących
terminach:
- 14 i 28 grudnia w godz. 15.00 – 17.00.
Spotkania diabetyków odbywają się
w Centrum Organizacji Pozarządowych
przy ul. Wrzosowej 12A.
KLUB SENIORA
Klub Seniora przy ul. Mazowieckiej
10 (obok banku) otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach
13.00-19.00.
- poniedziałki, godz. 15.00 gimnastyka
ogólnoustrojowa, godz. 15.30 zajęcia z
rękodzieła
- środy, godz. 15.00 gimnastyka ogólnoustrojowa
- piątki, taniec i śpiew
- 7 grudnia, godz. 15.00 przesiewowe badanie słuchu „Cała Polska bada słuch”
- 11 grudnia, godz. 15.00 świecowanie
uszu i masaż naturalnym woskiem
- 12 grudnia, godz. 15.00 schorzenia narządu ruchu - wykład
- 13 grudnia, godz. 15.00 Historia Jastrzębia
- 19 grudnia, godz. 15:00 Prawo i samoobrona
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TELEOPIEKA WSPIERA
JASTRZĘBSKICH SENIORÓW
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Magdalena Pękowska

W Jastrzębiu-Zdroju działa system teleopieki dla seniorów. To usługa dającą osobom starszym możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia
lub bezpieczeństwa.
Uruchomienie teleopieki jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców naszego
miasta. Osoby starsze niejednokrotnie
sygnalizowały, że poczucie bezpieczeństwa, które towarzyszy im w obecności
opiekunki mija, gdy zostają same. Teleopieka stanowi jedno z rozwiązań, wprowadzonych po to, aby podnieść jakość
życia tych osób. Podejmujemy też szereg
innych działań, by być miejscem przyjaznym dla seniorów – mówi Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju.
Wdrożenie systemu teleopieki możliwe
było dzięki współpracy miasta Jastrzębie-Zdrój, stowarzyszenia EBI Association
oraz OpiekaNOVA, których przedstawiciele 14 listopada zapoznali dziennikarzy
i seniorów z zasadami działania systemu.

Walcz z grypą
Seniorzy mogą korzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. To
najprostszy sposób uchronienia się przed
chorobą i jej konsekwencjami, dlatego
samorząd zdecydował się na sfinansowanie takiego programu profilaktycznego
dla osób starszych. Osoba, która chce się
zaszczepić, musi mieć ukończone 60 lat
i być zameldowana w Jastrzębiu-Zdroju.
www.jastrzebie.pl

Teleopieka to usługa dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy
na przykład w razie nagłego zasłabnięcia,
czy upadku. Wykorzystuje innowacyjne
technologie, oparte na współdziałaniu ze
sobą trzech elementów: osobistego nadajnika noszonego przez podopiecznego na
przegubie ręki lub w formie wisiorka na
szyi, terminala umożliwiającego kontakt
z operatorem i Centrum Operacyjno –
Alarmowego.
- Podstawowe znaczenie ma tzw.
„czerwony przycisk”, którego wciśnięcie włącza alarm odbierany w Centrum
Operacyjno-Alarmowym. Centrum podejmuje stosowną interwencję – nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy,
ustala przyczynę, powiadamia kolejno są-

Koperta życia
To formularz z opisem stanu zdrowia,
listą zażywanych leków, danymi chorego
oraz kontaktami do lekarza i najbliższych
członków rodziny. Przechowuje się ją w
miejscu najbardziej dostępnym (umownie w lodówce), oznaczonym specjalną
naklejką. Koperty można nieodpłatnie
odbierać w Wydziale Polityki Społecznej
i Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

siadów oraz bliskich celem sprawdzenia
sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została
zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego – wzywa odpowiednie
służby - wyjaśnia Marek Wojda z firmy
OpiekaNOVA.
Wdrażanie systemu jest możliwe
dzięki realizacji projektu „Bezpiecznie
we własnym domu – nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych
z podregionu rybnickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt
będzie realizowany do 31 maja 2019 r.

Karta seniora
Dzięki posiadaniu karty osoby powyżej 60. roku życia mogą korzystać
ze zniżek. Ogólnopolska Karta Seniora
jest bezpłatna, a jej dystrybucja należy do kompetencji Wydziału Polityki
Społecznej i Mieszkaniowej Urzędu
Miasta. Osoba zainteresowana posiadaniem karty musi mieć przy sobie dowód osobisty oraz wypełnić formularz
zgłoszeniowy.
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ĆWICZYLI NA WYPADEK
SYTUACJI KRYZYSOWYCH
Tekst: Katarzyna Wołczańska, fotografie: Piotr Kędzierski

Pełne ręce roboty miały jastrzębskie
służby wskutek wybuchu pożaru, a następnie wypadku drogowego, do jakich
doszło 9 listopada. Na szczęście były to
tylko ćwiczenia zorganizowane w celu
skoordynowania pracy wszystkich służb,
inspekcji, straży i osób uczestniczących
w działaniach reagowania kryzysowego, a także zebrania doświadczeń, które
mogą być wykorzystane w razie rzeczywistych zdarzeń.
Najpierw w budynku byłej łaźni górniczej przy ul. Towarowej 1 wybuchł pożar. Ponieważ ogień mógł objąć również
inne obiekty Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A., zarządzono ewakuację pracowników. Na miejsce zdarzenia zostały
wezwane służby ratunkowe.
Chwilę później doszło do wypadku
drogowego na skrzyżowaniu ul. Połomskiej i Szybowej. Uczestniczyli w nim:

bus, samochód osobowy oraz furgonetka
Zakładu Karnego przewożąca osadzonych. Były osoby poszkodowane. Podczas przeładunku osadzonych, więźniowie podjęli próbę ucieczki.
Poszkodowani w wypadku zostali
zakwaterowani w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. Wśród nich byli również obcokrajowcy, a jeden z nielegalnych imigrantów próbował uciec. Tutaj
też uruchomiono punkt ewidencyjny,
pomocy medycznej oraz psychologicznej.
Udział w ćwiczeniu, oprócz pracowników urzędu, wzięli m.in.: przedstawiciele policji, straży pożarnej, straży miejskiej, pogotowia ratunkowego, szpitala,
zakładu karnego, JSW, Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz uczniowie.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE I
WOLNYCH LOKALACH/GRUNTACH
UŻYTKOWYCH
Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 55 ogłasza konkurs pisemnych ofert na najem
lokalu użytkowego o powierzchni 73,23
m2 usytuowanego w budynku przy ul.
Wyspiańskiego 12 w Jastrzębiu-Zdroju
przeznaczonego na działalność gospodarczą bez ograniczenia branży.
Ponadto MZN informuję o innych
lokalach użytkowych/gruntach przezna28

czonych do wynajęcia/wydzierżawienia,
będących własnością Miasta Jastrzębiu-Zdroju.
Szczegółowych informacji udziela
Miejski Zarząd Nieruchomości pod numerem telefonu: 32 47-87-016 lub za pośrednictwem strony internetowej www.
mzn.jastrzebie.pl – zakładka - Lokale
użytkowe – Lokale do wynajęcia.

KOŁO
SYBIRAKÓW
DZIĘKUJE
Dziękuję wszystkim, którzy w Dniu
Wszystkich Świętych zapalili znicze przy
symbolicznym grobie poświęconym
obrońcom Ojczyzny w czasie II wojny
światowej oraz Sybirakom i pomordowanym w Katyniu i łagrach sowieckich.
Ryszard Czernecki,
prezes jastrzębskiego koła Związku
Sybiraków
Jastrząb I grudzień 2017
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ZŁOTO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
Teksty oprac.: Katarzyna Wołczańska, fotografia: arch. Szkoła Mistrzostwa Sportowego

16 zespołów, w tym dwie drużyny reprezentujące Szkołę
Mistrzostwa Sportowego z Jastrzębia-Zdroju, wzięło udział
w Ogólnopolskim Turnieju mini piłki siatkowej dwójek dziewcząt. Pierwszy zespół z naszego miasta okazał się bezkonkurencyjny, wygrywając wszystkie spotkania i tym samym zdobywając złoty medal. Natomiast druga drużyna, mająca w swoim
składzie zawodniczki młodsze rocznikowo, zajęła również wy-

sokie siódme miejsce. Turniej był kolejnym ważnym sprawdzianem umiejętności siatkarskich młodych uczniów szkoły mistrzostwa sportowego przed rozpoczynającymi się w grudniu
rozgrywkami KINDER SPORT 2018. Pierwsze miejsce zajęły:
Agnieszka Mieńkowska, Ewelina Arciszewska, Joanna Wyleżoł,
a na siódmej pozycji uplasowały się: Weronika Tymińska, Wiktoria Rybacka, Julia Sosna.

SUKCESY JUDO
KOKA JASTRZĘBIE

PŁYWACY
ZAIMPONOWALI

Fotografia: arch. Klub Judo Koka

11 i 12 listopada zawodnicy Klubu Judo Koka Jastrzębie
rywalizowali w kolejnym Pucharze Polski – Judo Baltic Cup.
W gdyńskiej Arenie wystartowali Marcin Matysik i Paulina
Żemła. Paulina Żemła startując w kategorii do 52 kg zajęła
trzecie miejsce wygrywając o brązowy medal z reprezentantką
Rosji. Marcin Matysik borykający się z kontuzją przegrał swoją pierwszą walkę i odpadł z turnieju.
www.jastrzebie.pl

Fotografia: arch. Klub Pływacki H2O

Szereg imponujących wyścigów rozegrali młodzi pływacy z Klubu Pływackiego H2O Jastrzębie-Zdrój w trakcie
siedmiu różnych zawodów, które odbywały się we wrześniu
i w październiku. Nasze miasto w sumie reprezentowało ponad
30 zawodników w różnych rocznikach. Zdobyli aż 54 medale,
w tym 17 złotych, 19 srebrnych oraz 18 brązowych.
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RYWALIZOWALI NA WROTKACH

GWIAZDA SIATKÓWKI
W JASTRZĘBSKIEJ HALI
Tekst oprac.: Katarzyna Wołczańska, fotografia: Piotr Kędzierski

W jastrzębskiej hali widowiskowo-sportowej gościł Vladimir
Grbić, serbski siatkarz, ponad 300-krotny reprezentant tego
kraju, a także mistrz olimpijski z Sydney z 2000 roku oraz mistrz
Europy z 2001 roku. Vladimir Grbić to jeden z najlepszych
siatkarzy świata przełomu XX i XXI wieku. Sportowiec popro-

wadził trening pokazowy dla adeptów Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla oraz uczniów jastrzębskich szkół. Gwiazda
siatkówki nie była jedyną, która do hali przyciągnęła tłumy nastolatków, bo wraz z nim nasze miasto odwiedził artysta młodego pokolenia Dawid Kwiatkowski.

RYWALIZOWALI NA WROTKACH
Tekst oprac.: Katarzyna Wołczańska, fotografia: arch. Klub Olimpiad Specjalnych „Wigor”

Od 27 do 29 października zawodnicy
Klubu Olimpiad Specjalnych „Wigor”
Jastrzębie-Zdrój przebywali w Tomaszowie Lubelskim na zaproszenie Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne
Lubelskie. Ten był organizatorem IX
Ogólnopolskiego Mityngu Wrotkarskiego Olimpiad Specjalnych. Podczas
trzydniowej rywalizacji zawodnicy startowali w konkurencjach biegu na: 100
m, 300 m, 500 m, 700 m, 1000 m oraz
sztafety 2×100 m. Klub Olimpiad Specjalnych „Wigor” Jastrzębie-Zdrój reprezentowali – uzyskując doskonałe rezultaty - zawodnicy Zespołu Szkół nr 9 i jego
absolwenci: Tomasz Zabiegała, Mateusz
Pietruszyński, Mariusz Fajkis, Weronika
Trybała, Karolina Bugaj, Olga Słonina,
Marcin Składnikiewicz, Łukasz Stachniak oraz trener Jarosław Gilga.
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POPŁYNĘLI
PO MEDALE
Tekst.: Patrycja Matacz,
fotografia: Aneta Czarnocka-Kanik

25 i 26 listopada basen „Laguna” był
miejscem jednej z najważniejszych imprez pływackich. To właśnie w Jastrzębiu-Zdroju odbył się bowiem Finał
Klubowego Pucharu Polski w pływaniu
w płetwach. Do rywalizacji o medale
stanęło kilkuset zawodników. Gospodarze, czyli KS Nautilius rewelacyjnie się
zaprezentowali, stając na podium ponad
50. razy – zyskując przy tym aż 26 złotych
medali. Odrobinę lepsza była jednak ekipa „Delfinka” Chodzież, która na pierwszym miejscu stanęła 28 razy. Zawody
te były doskonałym podsumowaniem
jubileuszowego roku, ponieważ właśnie
w tym roku KS Nautilius obchodzi 40-lecie działalności.

www.jastrzebie.pl
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